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1. Johdanto 

Ekosysteemit ovat monimutkaisia elävien organismien yhteisöjä, jotka ovat vuorovaiku-

tuksessa elottoman luonnonympäristön kanssa tietyllä alueella (Tirri ym. 2001: 125; Eco-

logy Basics 2004: 184). Myös ihmiset ovat olennainen osa ekosysteemejä ja he ovat riip-

puvaisia ekosysteemien ominaisuuksista ja ravintoverkoista (MEA 2005a: 49–50). 

Ekosysteemeistä hyötymistä voidaan kuvata ekosysteemipalveluiden käsitteellä, jolla tar-

koitetaan ekosysteemien ihmisille tuottamia hyötyjä, joilla on vaikutusta ihmisten koko-

naisvaltaiseen hyvinvointiin (esim. MEA 2005a, 2005b; De Groot ym. 2010: 18; Daniel 

ym. 2012: 8813; Haines-Young & Potschin 2013). Ekosysteemipalvelut jaetaan yleensä 

neljään eri luokkaan: säätely-, tuki-, tuotanto- ja kulttuuripalveluihin (esim. MEA 2005a, 

2005b). Ekosysteemipalvelut yhdistävät toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevia 

ekosysteemejä ja yhteiskuntaa, ja tätä yhteyttä voidaan kuvata sosio-ekologisen järjestel-

män käsitteellä (socio-ecological system, SES) (esim. Schneiders & Müller 2017: 35). 

Sosio-ekologiset järjestelmät tuottavat ekosysteemipalveluita monimutkaisilla tavoilla 

riippuen siitä, missä ekosysteemipalveluita halutaan, missä niitä on mahdollista tuottaa ja 

miten ne ovat vuorovaikutuksissa toisiinsa (Raudsepp-Hearne ym. 2010: 5245). 

Ekosysteemipalveluiden tutkimus on lisääntynyt huomattavasti 2000-luvulla (Pot-

schin & Haines-Young 2011: 576–577; Egoh ym. 2012: 11). Ekosysteemipalveluiden ja 

sosio-ekologisten järjestelmien tutkiminen yhdistää eri tieteen- ja toimialoja, ja niiden 

tutkimus vaatii poikkitieteellisyyttä: eri näkökulmien ja tutkimusmenetelmien yhdistä-

mistä (Daily 1997b: 371; Paracchini ym. 2014: 371; Maes 2017b: 89; Potschin & Haines-

Young 2017: 42). Niiden tutkimuksessa tarvitaan kuitenkin enemmän luonnonmaantie-

teen alan tutkimusta, esimerkiksi sosio-ekologisten järjestelmien tunnistamiseksi ja nii-

den toiminnan ymmärtämiseksi (Potschin & Haines-Young 2011: 589, 2017: 42). Poikki-

tieteellisyys huomioiden maantiede tarjoaakin laaja-alaisen tarkastelupohjan ekosystee-

mipalveluiden, sosio-ekologisten järjestelmien ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen tut-

kimiselle. On myös tärkeä tuntea ekologisten järjestelmien toimintaa ja rakennetta eri 

maantieteellisillä alueilla, jotta voidaan paremmin ymmärtää kuinka spatiaalisuus vaikut-

taa sosiaalisiin valintoihin ja arvoihin (Potschin & Haines-Young 2011: 580). Brownin 

ym. (2016: 1) mukaan tutkimustietoa tarvitaan erilaisilta alueilta, koska ne eivät ole suo-

raan verrattavissa toisiinsa. Kulttuuriset ekosysteemipalvelut sijaitsevat usein erilaisilla 
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alueilla ja näiden alueiden piirteiden tunnistaminen on tärkeää myös palveluiden suojele-

misen kannalta. Ekosysteemipalveluiden tutkimisen yksi merkittävä este kuitenkin on 

primaariaineiston puuttuminen, etenkin kulttuuristen ekosysteemipalveluiden osalta. 

Tässä tutkielmassa keskitytään kulttuurisiin ekosysteemipalveluihin, joilla tarkoi-

tetaan luonnosta saatavia aineettomia, kuten kulttuurisia, esteettisiä ja henkisiä, hyötyjä 

(esim. MEA 2005a, 2005b; De Groot ym. 2010; Haines-Young & Potschin 2013, 2017). 

Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden luokittelu, tunnistaminen, täsmällinen mittaami-

nen sekä arvottaminen ovat haastavia, koska ne ovat usein vaihtelevia, aineettomia ja 

subjektiivisia (esim. Benayas ym. 2009: 1122; Chan ym. 2011: 206–209; Tengberg ym. 

2012: 17; Hernandez-Morcillo ym. 2013: 435–436; Brown ym. 2016; Burkhard & Maes 

2017: 274). Hankalasta tunnistamisesta ja mittaamisesta huolimatta niiden tutkiminen 

sekä suojeleminen ovat tärkeitä, sillä heikentyessään ne ovat hankalasti korvattavissa tai 

jopa korvaamattomia (MEA 2005b: 10; Hernandez-Morcillo ym. 2013: 435). 

Ihmiset ovat muuttaneet ekosysteemejä nopeammin ja laajemmin kuin koskaan ai-

kaisemmin taloudellisen kasvun saavuttamiseksi ja nämä muutokset ovat johtaneet 

ekosysteemien tilan heikkenemiseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen (Guo 

ym. 2010: 1). Tutkimusten mukaan kuudennen massasukupuuton myötä maailman luon-

non monimuotoisuudesta tulee katoamaan vähintään 10 % seuraavan sadan vuoden ai-

kana, ja tämä monimuotoisuuden väheneminen voi edelleen johtaa ekosysteemien toi-

minnan muutoksiin (esim. Mace ym. 2007; Hooper ym. 2012). Monimuotoisuuden muu-

tokset vaikuttavat edelleen ekosysteemipalveluiden tuotantoon sekä niiden mahdollisuuk-

siin toipua häiriöistä (MEA 2005b: 46). Noin 60 % ekosysteemipalveluista ovatkin hei-

kentyneitä tai niitä hyödynnetään kestämättömästi (MEA 2005b: 39; Haines-Young & 

Potcshin 2010: 111). Myös moni kulttuurinen ekosysteemipalvelu on heikentynyt ja 

ekosysteemien kyky tuottaa kulttuurisia hyötyjä on laskenut (MEA 2005b: 46, 52). Kult-

tuuristen ekosysteemipalveluiden hyödyntäminen ja yhteiskuntien riippuvuus kyseisistä 

palveluista on kuitenkin kasvanut viimeisen vuosisadan aikana, ja kyseisten palveluiden 

muutoksilla voi olla vahvoja vaikutuksia esimerkiksi ihmisten terveyteen (MEA 2005b: 

46, 52; Guo ym. 2010: 1; Plieninger ym. 2013: 118–119). Luonnon monimuotoisuuden 

ja ekosysteemipalveluiden suojelemiseksi on kuitenkin luotu myös erilaisia kansainväli-
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siä sopimuksia ja tavoitteita, kuten Euroopan komission biodiversiteettistrategia sekä Yh-

distyneiden kansakuntien biodiversiteettisopimuksen Aichi-tavoitteet (Aichi Biodiversity 

Targets 2010; Biodiversity Strategy 2016). 

Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää kulttuuristen ekosysteemipalveluiden 

esiintymistä sekä niiden ja erilaisten ympäristömuuttujien välistä suhdetta. Aikaisem-

missa tutkimuksissa ekosysteemipalveluiden esiintymisessä on havaittu keskittynei-

syyttä, johon vaikuttavat erilaiset sosiaaliset, ekologiset ja maantieteelliset tekijät (esim. 

Raudsepp-Hearne ym. 2010; Plieninger ym. 2013). Myös kulttuuristen ekosysteemipal-

veluiden ja ympäristömuuttujien välistä yhteyttä on käsitelty laajalti aikaisemmissa tutki-

muksissa ja yleisimmät kulttuuripalveluita kuvaavat indikaattorit ovat liittyneet maan-

käyttöön, väestöntiheyteen ja kävijämääriin, taloudelliseen arviointiin, alueiden saavutet-

tavuuteen sekä palveluiden etäisyyteen (Layke 2009: 12; Egoh ym. 2012; Layke ym. 

2012: 83–84). Tutkimuksissa on noussut esiin myös erilaisia kulttuurisia ekosysteemipal-

veluita kuvaavia ekologisia indikaattoreita (esim. Alessa ym. 2008; Hernandez-Morcillo 

ym. 2013: 441; Mononen ym. 2016). Esimerkiksi korkea luonnon monimuotoisuus on 

keskeinen tekijä monien ekosysteemipalveluiden tuotannossa ja useat kulttuuriset 

ekosysteemipalvelut ovat riippuvaisia siitä (esim. Elmqvist ym. 2010: 44, 55; Alahuhta 

ym. 2018). Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden ja luonnon ekologisten arvojen välisen 

suhteen tutkiminen on tärkeää, jotta voitaisiin ymmärtää kyseisten palveluiden hallintaa 

ja suojelua sekä niiden tuottamista ja tarvetta tulevaisuudessa. Kulttuuriset ekosysteemi-

palvelut ovat myös tärkeitä ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta, minkä 

vuoksi on hyvä tunnistaa myös niihin vaikuttavia tekijöitä. On myös tärkeää ymmärtää 

ekosysteemien ja ihmisten tarpeiden ja arvostusten välistä suhdetta. 

Tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan kulttuurisia ekosysteemipalveluita ja nii-

hin yhteydessä olevia ympäristötekijöitä Keski-Lapin alueella. Ekosysteemipalveluiden 

tutkiminen pohjoisilla alueilla on tärkeää, koska ne ovat erityisen haavoittuvaisia ilmas-

ton lämpenemisen aiheuttamille muutoksille (ACIA 2004; Sievänen & Neuvonen 2014: 

34). Tutkimusalueen elinkeinoihin kuuluvat matkailu, porotalous, kaivostoiminta ja met-

sätalous. Elinkeinojen välillä on esiintynyt konflikteja (esim. Pettersson ym. 2017; Rau-

nio 2017), josta osittain nousi tarve myös tälle tutkimukselle. Kaivostoiminta on kasva-

massa samalla kun matkailijoiden määrä kasvaa ja tämä luo ristiriitoja toimialojen välille. 
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Matkailijat arvostavat Lapin puhdasta ja hiljaista luonnonympäristöä sekä kauniita mai-

semia, joten luontoarvojen säilyttäminen olisi matkailun kannalta tärkeää (Tyrväinen ym. 

2014b; Kaivoshankkeet varjostavat Lapin luontoa 2015). Kaivostoiminta vaikuttaa näihin 

matkailun vetovoimatekijöihin ja resursseihin sekä matkailuympäristön laatuun, ja sen 

ympäristövaikutukset voivat ulottua kauas itse kaivosalueelta (Tyrväinen ym. 2014b). 

Myös metsäteollisuuden ja matkailun välillä on kilpailua metsäympäristön käytön suh-

teen, ja metsien käytön yhteensovittaminen eri toimialojen keskuudessa vaatii suunnitte-

lua (Tyrväinen ym. 2014b; 2017). 

Kulttuurisia ekosysteemipalveluita pyrittiin tunnistamaan tutkimusalueella osallis-

tavaan kartoitukseen perustuvan paikkatietopohjaisen kyselyn (Public Participation Geo-

graphical Information System, PPGIS) avulla. Osallistavalla kartoituksella tarkoitetaan 

toimintaa, jossa yksilöt osallistuvat yhdessä kartan luomiseen (Fagerholm & Palomo 

2017: 218). Osallistavien paikkatietomenetelmien hyödyntäminen ekosysteemipalvelui-

den tutkimuksessa on kasvanut 2000-luvun alusta alkaen ja menetelmä soveltuu hyvin 

etenkin kulttuuristen ekosysteemipalveluiden tunnistamiseen ja kartoittamiseen (Brown 

& Kyttä 2014: 132; Brown & Fagerholm 2015: 120; Brown ym. 2016: 2; Burkhard & 

Maes 2017: 274; Fagerholm & Palomo 2017: 218). Tutkielmassa on tarkoituksena selvit-

tää pääkomponenttianalyysin, pistekarttojen ja Kernelin tiheysanalyysin avulla esiinty-

vätkö jotkin kulttuuriarvot mahdollisesti toistensa kanssa samoilla alueilla. Kulttuuristen 

ekosysteemipalveluiden ja ympäristömuuttujien välistä yhteyttä tarkastellaan yleistetyillä 

additiivisilla malleilla (GAM). Ympäristömuuttujien aineistot koottiin eri lähteistä, ja 

muuttujat jaettiin kolmeen ryhmään: ekologiaa, maisemarakennetta ja saavutettavuutta 

kuvaaviin muuttujiin. Tutkielmassa pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyk-

siin: 

 

1. Millaisia kulttuurisia ekosysteemipalveluita tutkimusalueella esiintyy? 

2. Sijaitsevatko kulttuuriset ekosysteemipalvelut samoilla alueilla toistensa kanssa 

ja ovatko ne keskittyneet tietyille alueille? 

3. Millainen yhteys ympäristömuuttujilla ja kulttuurisilla ekosysteemipalveluilla on 

tutkimusalueella? 
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2. Ekosysteemit 

Ekosysteemit ovat biosfäärin elämää ylläpitäviä, monimutkaisia elävien organismien yh-

teisöjä, jotka ovat vuorovaikutuksessa elottoman luonnonympäristön kanssa tietyllä alu-

eella (Tirri ym. 2001; Ecology Basics 2004: 184; MEA 2005b). Ekosysteemi voi olla 

koko maapallon biosfäärin käsittävä tai pienemmän mittakaavan kokonaisuus, jossa 

ekosysteemien rajat ovat erotettavissa ekosysteemien toimijoiden välisten vuorovaikutus-

suhteiden perusteella (MEA 2005a: 51). Tietyssä ekosysteemissä sen toimijoiden välillä 

on vahvat vuorovaikutussuhteet ja niiden välinen vuorovaikutus heikkenee ekosystee-

mien reunoilla (MEA 2005a: 51). De Grootin ym. (2010: 25) mukaan ekosysteemien toi-

minnalla tarkoitetaan ekosysteemien rakenteiden ja prosessien välisiä fysikaalisia, kemi-

kaalisia tai biologisia yhteyksiä, jotka tukevat ekosysteemien kapasiteettia tuottaa erilai-

sia hyötyjä. Ekosysteemiprosessit puolestaan ovat ekosysteemeissä esiintyviä fyysisiä, 

kemiallisia tai biologisia muutoksia tai reaktioita, jotka käsittävät esimerkiksi hajoami-

sen, tuotannon, ravinteiden kierron sekä energian virran. 

Elmqvistin ym. (2010: 45, 96) mukaan ekosysteemien koko ja kompleksisuus vaih-

televat, ja ne voivat myös sijaita toistensa kanssa samalla alueella. Heidän mukaansa 

ekosysteemit ovat harvoin homogeenisia, sillä esimerkiksi laaja metsäekosysteemi voi 

sisältää vesistöjä tai maatalousmaita. Ekosysteemien välillä ja sisällä voi olla siis eroa-

vaisuuksia, jolloin voidaankin puhua ekosysteemien monimuotoisuudesta, joka on yksi 

luonnon monimuotoisuuden osa-alue. Elollisen luonnon monimuotoisuus eli biodiversi-

teetti tarkoittaa elävien organismien monimuotoisuuta ja vaihtelevuutta, ja se voidaan ja-

kaa lajien sisäiseen eli geneettiseen, lajien väliseen sekä ekosysteemien monimuotoisuu-

teen (Tirri ym. 2001: 78; MEA 2005a: 49; Schneiders & Müller 2017: 36). Lisäksi luon-

non monimuotoisuuteen kuuluu elottoman luonnon monimuotoisuus eli geodiversiteetti 

(Gray 2008: 287). Geodiversiteetillä tarkoitetaan erilaisia geologisia (kivet, mineraalit, 

fossiilit), geomorfologisia (maanpinnanmuodot, prosessit) ja maaperän piirteitä (Gray 

2008: 287). Myös maiseman monimuotoisuutta voidaan pitää yhtenä luonnon monimuo-

toisuuden osa-alueena, ja siihen vaikuttavat sekä biologinen että geologinen monimuo-

toisuus (Schneiders & Müller 2017: 36; Alahuhta ym. 2018: 53). 

Elmqvistin ym. (2010: 85) mukaan ekosysteemeihin vaikuttavat alueen geologia, 

ilmasto, topografia, hydrologia, yhteydet muihin ekosysteemeihin sekä ihmistoiminta. 
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Heidän mukaansa ekosysteemien toiminnalle on ominaista eri tekijöiden aiheuttamat pie-

net häiriöt, kuten muutokset alueen säässä. Suurempia ja harvemmin esiintyviä häiriöitä 

ovat esimerkiksi ihmistoiminnan aiheuttama rehevöityminen ja elinympäristöjen eli ha-

bitaattien väheneminen. Lisäksi ekosysteemit reagoivat etenkin niin sanottujen avain-

muuttujien muutoksiin, joita ovat esimerkiksi lämpötila ja ravinnekuormitus. Erilaiset 

häiriötekijät ja luonnon monimuotoisuuden muuttuminen voivat johtaa pitkäaikaisiin ja 

jopa pysyviin ekosysteemien ja niiden toiminnan muutoksiin (Tilman 1997; MEA 2005a, 

2005b; Elmqvist ym. 2010: 85). Ekosysteemien kyky sietää häiriöitä voi myös kasvaa 

pienten häiriöiden myötä, jolloin ekosysteemit pystyvät toipumaan ja kehittymään häiri-

öistä ilman ihmisen apua (Elmqvist ym. 2010: 86). Ekosysteemien tilaa ja kuntoa voidaan 

määrittää esimerkiksi ekosysteemipalveluiden tuotannon kautta (MEA 2005a, 2005b). 

 

3. Ekosysteemipalvelut 

Ihmiset ovat olennainen osa ekosysteemejä ja he ovat riippuvaisia ekosysteemien omi-

naisuuksista ja ravintoverkoista (MEA 2005b: 49–50). Ekosysteemien rakenteet ja toi-

minnat ovat olemassa ihmisten tarpeista riippumatta, mutta niiden tulee täyttää ihmisten 

tarpeita ja haluja, jotta ne voidaan luokitella palveluiksi (Daniel ym. 2012: 8812–8813). 

Palvelu määritellään hyötyä tuottavaksi asiaksi, jolle on oltava myös aktiivista tai passii-

vista kysyntää, eli halua tai tarvetta (Haines-Young & Potschin 2013: 16). Ihmiset saavat 

monenlaisia hyötyjä ekosysteemeistä ja tätä ekosysteemeistä hyötymistä voidaan kuvata 

ekosysteemipalveluiden käsitteellä (MEA 2005a, 2005b). Sekä luonnontilaiset että kei-

notekoiset ekosysteemit ovat monipuolisia toiminnoiltaan ja ne pystyvät tuottamaan sekä 

kaupallisia että ei-kaupallisia hyötyjä, jotka vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti ihmisten 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin (De Groot ym. 2010: 18; Daniel ym. 2012: 8813; Hai-

nes-Young & Potschin 2013: 19). Ihmiset saavat hyötyjä ekosysteemeistä riippumatta 

siitä, onko kyseessä luonnollinen vai kehittyneempi maisema tai ympäristö, koska ihmiset 

ovat sopeutuneet erilaisiin ympäristöihin (Brown 2013: 65). De Grootin ym. (2010: 19) 

mukaan ekosysteemit voivat tarjota myös niin sanottuja huonoja palveluita (disservices), 

kuten esimerkiksi silloin, jos ne edesauttavat viljasadolle tai ihmisten terveydelle haital-

listen lajien leviämistä. 
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Ekosysteemipalvelut syntyvät tilanteessa, jossa ekologinen rakenne tai toiminta vaikuttaa 

suorasti tai epäsuorasti ihmisten tarpeisiin tai haluihin (Daniel ym. 2012: 8812–8813). 

Ihmiset ovat riippuvaisia tästä ekosysteemien kyvystä tuottaa ekosysteemipalveluita, ja 

ihmiset ja ekosysteemit muodostavatkin toisistaan riippuvaisia sosio-ekologisia järjestel-

miä (Naskali 2014: 243; Elmqvist ym. 2010: 44). Sosio-ekologinen järjestelmä käsittää 

toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevan ekosysteemin ja yhteiskunnan, ja ekosystee-

mipalvelut muodostavat yhteyden niiden välille (Schneiders & Müller 2017: 35). Kaikkia 

ekosysteemejä ympäröivät erilaiset sosiaaliset organisaatiot ja yhteiskunnan eri toimi-

joilla on myös erilaisia intressejä ekosysteemejä kohtaan (Naskali 2014: 243). Ekosystee-

mit vaikuttavat voimakkaasti kulttuuriin ja yhteiskuntaan, ja ekosysteemien muutoksella 

on merkittävä vaikutus esimerkiksi kulttuuriseen identiteettiin ja sosiaaliseen toimintaan 

(MEA 2005b: 46). Ekosysteemipalveluiden tuotanto muodostaa siis yhteyden ekosystee-

meistä yhteiskuntaan ja yhteiskunta puolestaan vaikuttaa ekosysteemeihin esimerkiksi 

hallinnoimalla niitä (Schneiders & Müller 2017: 35). Ekosysteemipalvelut kuvaavatkin 

tapoja, joilla ihmiset ovat yhteydessä luontoon ja toisaalta myös riippuvaisia siitä (Hai-

nes-Young & Potschin 2013). 

Ekosysteemipalveluiden tutkimus on lisääntynyt huomattavasti 2000-luvulla, ja 

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisten hyvinvoinnin ja ekosysteemien muutoksen 

välistä suhdetta käsittelevän Vuosituhannen ekosysteemiarvioinnin (Millenium Ecosys-

tem Assessment, MEA) julkaiseminen on edistänyt ekosysteemipalveluiden hyödyntä-

mistä päättäjien ja liiketoiminnan alojen keskuudessa (De Groot ym. 2010: 12; Potschin 

& Haines-Young 2011: 576–577; Egoh ym. 2012: 11; De Groot ym. 2017: 33). Ekosys-

teemipalveluiden laajemmasta huomiosta yhteiskunnassa kertoo myös esimerkiksi YK:n 

biodiversiteettisopimukseen liittyvien Aichi-tavoitteiden asettaminen vuosille 2011–

2020, joilla pyritään suojelemaan luonnon monimuotoisuutta esimerkiksi ekosysteemi-

palveluiden tuotantoa turvaamalla ja jo heikentyneitä ekosysteemejä parantamalla (Aichi 

Biodiversity Targets 2010). Lisäksi ekosysteemipalvelut on omaksuttu osaksi Euroopan 

komission biodiversiteettistrategiaa, jonka tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuo-

toisuuden ja ekosysteemipalveluiden heikkeneminen vuoteen 2020 mennessä (Biodiver-

sity Strategy 2016). Strategian tavoitteisiin kuuluu myös ekosysteemien ylläpitäminen ja 

ennallistaminen sekä ekosysteemipalveluiden tilan ja arvon tutkiminen ja kartoittaminen 

(Egoh ym. 2012: 39; Biodiversity Strategy 2016). 
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Tietoisuus ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä ihmisen hyvinvoin-

nille on kasvanut ajan kuluessa, mutta niiden tilan huononeminen jatkuu silti (De Groot 

ym. 2010: 12). Ihmistoiminta ja esimerkiksi väestön ja kulutuksen kasvu ovat uhkana 

ekosysteemipalveluiden tuotannolle, ja noin 60 % ekosysteemipalveluista ovat heikenty-

neitä tai kestämättömällä tavalla hyödynnettyjä (Daily 1997b: 373; MEA 2005b; Haines-

Young & Potcshin 2010: 111). Ihmiset ovat muuttaneet ekosysteemejä nopeammin ja 

laajemmin kuin koskaan aikaisemmin taloudellisen kasvun saavuttamiseksi, ja nämä 

muutokset ovat johtaneet ekosysteemien tilan heikkenemiseen ja luonnon monimuotoi-

suuden vähenemiseen (Guo ym. 2010: 1). Luonnon monimuotoisuuden väheneminen voi 

edelleen johtaa ekosysteemien toiminnan sekä ekosysteemipalveluiden tuotannon muu-

toksiin (Tilman 1997; MEA 2005b: 46; Mace ym. 2007; Hooper ym. 2012). Monimuo-

toisuuden väheneminen vaikuttaa myös ekosysteemien mahdollisuuksiin toipua häiri-

öistä, ja häiriintymätön ekosysteemi tuottaakin usein parempia ja monipuolisempia 

ekosysteemipalveluita ja hyötyjä (Foley ym. 2005: 573; MEA 2005b: 46; Kumar & Ku-

mar 2008: 809). 

De Grootin ym. (2010: 12) mukaan muutosta tarvitaan siihen, kuinka yhteiskunta 

arvostaa luonnon monimuotoisuutta, ekosysteemejä sekä niiden palveluja. Heidän mie-

lestä monien ekosysteemipalveluiden ongelmana on se, että ne ovat julkisia hyötyjä, joi-

den käyttöastetta on hankala hallita. Monet ihmiset hyötyvät ekosysteemipalveluista, 

mutta silti tavat ekosysteemien ylläpitämiseksi ja niiden palveluiden tuottamisen takaa-

miseksi ovat erilaisia. Ekosysteemien heikko hallinta ja ylläpito liittyvätkin läheisesti 

huonoon informaatioon sekä institutionaalisiin virheisiin. Esimerkiksi joillakin alueilla 

puuttuva tietämys ekosysteemien toimintojen ja luonnon monimuotoisuuden vaikutuk-

sesta ihmisten hyvinvointiin voi johtaa ympäristön muutokseen, joka edelleen vaikuttaa 

ihmisten hyvinvointiin. 

 

3.1 Ekosysteemipalveluiden luokittelu 

Ekosysteemipalveluiden luokituksia on useita ja niistä tunnetuimmat ovat Millenium 

Ecosystem Assessment (MEA), The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) 

ja the Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) (MEA 2005a, 
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2005b; Kumar 2010; Haines-Young & Potschin 2013). MEA:n luokittelu on näistä tun-

netuin ja yleisesti hyväksytyin, ja se keskittyy ekosysteemipalveluiden ja ihmisen hyvin-

voinnin väliseen suhteeseen (Brown ym. 2012: 638; Tengberg ym. 2012: 15; Hernandez-

Morcillo ym. 2013: 438). Luokittelua on kritisoitu palveluiden ja hyötyjen pitämisestä 

synonyymeina, eikä siinä oteta huomioon niin sanottuja lopullisia ekosysteemipalveluita 

(Boyd & Banzhaf 2007: 624; Haines-Young & Potschin 2013: 13). 

TEEB:ssa ekosysteemipalvelut määritellään ekosysteemien suoriksi tai epäsuoriksi 

vaikutuksiksi ihmisten hyvinvointiin ja siinä on pyritty erottelemaan tarkemmin toisistaan 

palvelut, hyödyt ja arvot (De Groot ym. 2010: 24–27). Palvelut hyödyttävät ihmisiä mo-

nipuolisilla sekä epäsuorilla tavoilla, ja ihmisten tarpeiden täyttyessä niistä tulee hyötyjä, 

joihin liittyy erilaisia arvoja (De Groot ym. 2010: 25–27). TEEB keskittyy ekosysteemi-

palveluiden ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen taloudelliseen puoleen, ja sen 

tavoitteena on tuottaa tietoa niiden arvosta päätöksentekijöille (De Groot ym. 2010: 13, 

29; Sukhdev ym. 2010: 3–4, 24). CICES on puolestaan lopullisten ekosysteemipalvelui-

den luokittelu, eikä niiden tuottamien hyötyjen luokittelu (Haines-Young & Potschin 

2013: 12). CICES on kehitetty selkeyttämään ekosysteemipalveluiden luokittelua, jotta 

niiden arvottaminen ja kartoittaminen olisi helpompaa (Haines-Young & Potschin 2013). 

Lopullisten palveluiden lisäksi ekosysteemipalveluista voidaan kuitenkin erottaa myös 

välilliset palvelut, jotka ovat lopullisia palveluita tukevia ja niiden tuotannolle välttämät-

tömiä ekosysteemien rakenteita, prosesseja ja toimintoja (Boyd & Banzhaf 2007: 619–

620; Wong ym. 2015: 109). 

Luokitteluissa ekosysteemipalvelut jaetaan hieman toisistaan eroaviin ryhmiin. 

TEEB- ja CICES-luokitukset mukailevat MEA:aa, jossa ekosysteemipalvelut jaetaan tuo-

tanto-, säätely-, tuki- sekä kulttuuripalveluihin (MEA 2005a: 49–56, 2005b: 39; De Groot 

ym. 2010: 25; Haines-Young & Potschin 2013: 2–3, 2017: 45). TEEB:ssa ekosysteemi-

palvelut jaetaan tuotanto- ja säätelypalveluiden lisäksi habitaatti- sekä kulttuuri- ja mu-

kavuuspalveluihin (De Groot ym. 2010: 25). Luokittelusta on poistettu tukipalvelut, sillä 

se nähdään ekologisten prosessien alaryhmänä, ja siihen on lisätty habittaattipalvelut, 

joka kuvaa ekosysteemien merkitystä geenivarojen suojelijoina sekä elinympäristöjen 

tuottajina (De Groot ym. 2010: 25). CICES-luokittelussa ekosysteemipalvelut jaetaan 

kolmeen eri luokkaan, jotka ovat tuotannolliset, kulttuuriset sekä säätelevät ja ylläpitävät 

palvelut (Haines-Young & Potschin 2013, 2017: 45). CICES on MEA:a hierarkisempi ja 
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sitä on paranneltu vastaamaan tutkimuksissa ja kirjallisuudessa esiin nousseita keskeisiä 

asioita (Haines-Young & Potschin 2013: 2–3, 2017: 45). Ekosysteemipalveluiden luokat 

on kuvattu taulukossa yksi. 

 

Taulukko 1. Ekosysteemipalveluluokat ja niiden määritelmät (MEA 2005a, 2005b; De 

Groot ym. 2010; Haines-Young & Potschin 2013, 2017). 

 

Luokitteluiden käsitykset säätely-, tuki- ja ylläpitopalveluiden suhteen hieman eroavat, 

mutta yleisesti ottaen niillä tarkoitetaan ekosysteemien tapoja vaikuttaa ympäristöön, jol-

loin ympäristöstä riippuvaiset ihmiset hyötyvät kyseisistä palveluista esimerkiksi hyvin-

vointivaikutusten kautta. Ne ovat hyötyjä, joita saadaan ekosysteemiprosessien sääte-

lystä, ja ne ovat välttämättömiä myös muiden ekosysteemipalveluiden tuotannolle. Niihin 

kuuluvat esimerkiksi erilaisten fysikaalisten, kemikaalisten ja biologisten toimintojen yl-

läpitäminen, kuten esimerkiksi ilman laatua säätelevät tekijät. Tuotantopalveluilla tarkoi-

tetaan ekosysteemien tuottamaa energiaa ja niistä saatavia tuotteita, raaka-aineita ja luon-

nonvaroja, kuten esimerkiksi ruokaa ja vettä (taulukko 1; MEA 2005a: 49, 56–59; De 

Groot ym. 2010: 26; Haines-Young & Potschin 2013, 2017: 45). 

Kulttuurisilla ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan ekosysteemien tuottamia aineet-

tomia hyötyjä, jotka ovat usein vaikeasti kulutettavissa ja hyödynnettävissä (MEA 2005b: 

40; Haines-Young & Potschin 2013: 20, 2017: 45). Niillä on vaikutusta ihmisten fyysi-

seen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä yhteisöjen hyvinvointiin (Fagerholm ym. 2012; 

Haines-Young & Potschin 2013, 2017: 45). Kulttuurisiin ekosysteemipalveluihin liittyviä 
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hyötyjä saadaan esimerkiksi virkistyksen, esteettisten kokemusten ja kognitiivisen kehi-

tyksen kautta (MEA 2005a: 57, 2005b: 40; De Groot ym. 2010: 26). Tällaisia hyötyjä 

ovat esimerkiksi inspiraatio sekä esteettiset ja opetukselliset arvot (Taulukko 1; MEA 

2005b: 40; De Groot ym. 2010: 26). 

Ekosysteemipalveluiden luokat eivät ole selvärajaisia, vaan niiden välillä on havait-

tavissa positiivisia ja negatiivisia yhteyksiä. Ekosysteemipalvelut ovat monimutkaisia ja 

dynaamisia, ja monien palveluiden tuotanto on toisistaan riippuvaista (Elmqvist ym. 

2010: 44; Reyers ym. 2013: 269). Esimerkiksi kulttuuriset ekosysteemipalvelut ovat riip-

puvaisia tuotanto-, säätely- ja tukipalveluista (Tengberg ym. 2012: 15). Kulttuuristen 

ekosysteemipalveluiden luokka on kuitenkin pyritty erottamaan muista erillisenä, vaikka 

kaikki ekosysteemipalvelut voivat sisältää myös kulttuurisia osatekijöitä (Daniel ym. 

2012: 8813; Haines-Young & Potschin 2013: 20). Tämän takia kulttuuristen ekosystee-

mipalveluiden määritteleminen voi olla hankalaa. Myös kulttuuristen ekosysteemipalve-

luiden sisäisten luokkien välillä voi olla päällekkäisyyttä, ja esimerkiksi esteettisyys liit-

tyy läheisesti virkistäytymisen kokemukseen (Daniel ym. 2012: 8813; Haines-Young & 

Potschin 2013: 20). Ekosysteemipalveluluokkien päällekkäisyydellä ja luokkien välisillä 

yhteyksillä voi olla vaikutusta esimerkiksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, sillä 

ekosysteemipalveluiden priorisointi voi olla haastavaa (Haida ym. 2016: 1990). Lisäksi 

ekosysteemipalveluiden välillä on vuorovaikutussuhteita, ja muutokset yhdessä ekosys-

teemipalvelussa voivat johtaa muutoksiin myös toisissa (Bennett ym. 2009; Elmqvist ym. 

2010: 81). Tällaiset muutokset voivat vaikuttaa edelleen ihmisten hyvinvointiin (Raud-

sepp-Hearne ym. 2010: 5246).  

De Grootin ym. (2010: 17) mukaan mikään ekosysteemipalveluiden luokittelu ei 

pysty kuvaamaan ekosysteemien monia tapoja tukea ihmisten elämää ja hyvinvointia. 

Heidän mukaansa monimutkaisille ekosysteemeille ja niiden toiminnoille ei ole mahdol-

lista muodostaa perusteellisia luokitteluja tai yksiselitteisiä määritelmiä, joten muodoste-

tut luokittelut ja määritelmät ovat aina avoimia keskustelulle ja kritiikille. Ekosysteemi-

palveluiden määritelmien ja luokituksien eroavaisuuksista huolimatta yhteistä niille kui-

tenkin on niin sanotun vesiputousmallin (Cascade model) mukainen näkemys (kuva 1; 

Potschin & Haines-Young 2017: 41). Potschinin ja Haines-Youngin (2017: 41–42) mu-

kaan vesiputousmallissa on polku, jossa toisessa päässä on ekologiset rakenteet ja proses-
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sit, ja toisessa ihmisten hyvinvointi. Heidän mukaansa malli tukee käsitystä sosio-ekolo-

gisista järjestelmistä ja siinä pyritäänkin esittämään yhteys sosio-ekologisten järjestel-

mien biofysikaalisten ja sosio-ekonomisten osien välillä. Ekosysteemipalvelut ovat kes-

keisessä osassa vesiputousmallia ja ne kuvaavat rajapintaa ihmisten ja luonnon välillä. 

Ero palvelun ja hyödyn välillä on se, että ihmiset antavat arvon hyödylle (Potschin & 

Haines-Young 2017: 42). Ekosysteemien toiminnoista tulee palveluita, kun niiden tuot-

tamat hyödyt arvotetaan (Brown 2013: 59). 

 

Kuva 1. Vesiputousmalli (Potschin & Haines-Young 2010, 2017. Tekijän muokkaama). 

 

3.2 Ekosysteemipalveluiden arvo ja yhteiskunnallinen merkitys 

Ekosysteemien muutosten aiheuttama ekosysteemipalveluiden heikkeneminen on herät-

tänyt kysymyksiä ekosysteemipalveluiden arvosta (Kumar & Kumar 2008: 808). Arvon 

antaminen ekosysteemeille on yksi tapa niiden hallitsemiseen, ja ekosysteemipalveluita 

ja niiden muutoksia olisikin tärkeä mitata ja arvioida, jotta niitä voitaisiin myös arvottaa 

ja kartoittaa (Kumar & Kumar 2008: 810; De Groot ym. 2010: 15; Haines-Young & Pot-

schin 2013: 5–6). Ekosysteemipalvelut usein määritellään niiden tuottamien aineellisten 

ja aineettomien arvojen ja hyötyjen mukaan, jolloin aineelliset liitetään usein tuotanto-, 

säätely- ja tukipalveluihin ja aineettomat kulttuurisiin ekosysteemipalveluihin (Chan ym. 
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2012: 9). Toisaalta taas monilla aineellisilla arvoilla voi olla myös aineettomia ominai-

suuksia (Chan ym. 2012: 9–10). 

Ekosysteemipalveluiden arvottaminen on haastavaa, koska eri ekosysteemit tuotta-

vat erilaisia arvoja, ja usein puhutaankin vain niiden taloudellisesta arvosta (Kumar & 

Kumar 2008: 810; Brown ym. 2012: 634). Boydin ja Banzhafin (2007: 617–618) mukaan 

taloudellisen arvon määrittäminen ympäristön ominaisuuksille on keskittynyt aikaisem-

min esimerkiksi erillisten toimintojen ja tuhojen sekä luonnontuotteiden arvottamiseen. 

Heidän mielestä ympäristön hyvinvoinnille on kuitenkin hankala antaa arvoa, koska siinä 

ei ole erotettavissa konkreettisia ja tarkoin määriteltyjä yksiköitä ja lisäksi monet ekosys-

teemipalveluista ovat julkisia hyötyjä. De Grootin ym. (2010: 25–27) mielestä ekosystee-

mipalveluiden arvottaminen voisikin perustua niiden saatavuuden ja toiminnan biofysi-

kaalisten tekijöiden mittaamiseen. Heidän mukaansa ekosysteemipalveluita voidaan mi-

tata arvioimalla ekosysteemien kapasiteettia tuottaa jotain palvelua tai arvioimalla palve-

lun käyttöastetta. Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden biofyysisiä ominaisuuksia on 

kuitenkin vaikea mitata, koska ne eivät ole täysin ekologinen ilmiö, vaan niillä kuvataan 

enemmänkin ekosysteemien ja ihmisten välistä monimutkaista ja dynaamista suhdetta 

pitkän aikavälin kuluessa (Fagerholm ym. 2012; Plieninger ym. 2013: 119). Myös niiden 

taloudellinen arviointi on haastavaa (Plieninger ym. 2013: 119). 

Ekosysteemien ihmisille tuottamien hyötyjen arvoa voitaisiin laskea myös ihmisten 

halukkuudella maksaa kyseisestä hyödystä (Goulder & Kennedy 1997: 29; Kumar & Ku-

mar 2008: 810). Elmqvistin ym. (2010: 79) mukaan esimerkiksi hengellisille, uskonnol-

lisille, esteettisille ja insipirationaalisille kulttuurisille ekosysteemipalveluille on kuiten-

kin hankala antaa taloudellista arvoa verrattuna esimerkiksi virkistys-, luontomatkailu-, 

kulttuuriperintö- ja koulutuksellisiin palveluihin. Ekosysteemipalveluilla voikin olla ta-

loudellisen arvon lisäksi myös sosiaalista arvoa, johon kuuluvat esimerkiksi moraalinen 

ja esteettinen arvo tai kulttuurinen merkitsevyys (Kumar & Kumar 2008; Brown ym. 

2012: 634; Haines-Young & Potschin 2013: 18). Ekosysteemipalveluiden sosiaalinen 

arvo riippuu myös niiden sijainnista sosiaalisessa ja luonnonmaisemassa (Boyd & Ban-

zhaf 2007: 624). 

Ekosysteemipalveluiden arvioimisessa ja mittaamisessa tulisi ottaa huomioon nii-

den tuotantoon osallistuvat sosiaaliset ja ekologiset tekijät sekä niiden vuorovaikutussuh-
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teet, koska ne osallistuvat ekosysteemipalveluiden tuottamiseen, kulutukseen ja muutta-

miseen (Raudsepp-Hearne ym. 2010: 5242; Reyers ym. 2013: 268). Luonnon ekosystee-

mien arvo tulisi tunnistaa myös osana elämän ylläpitämistä, sillä ihmiset eivät pystyisi 

selviämään ilman ekosysteemipalveluita (Daily 1997a: 8; Farber ym. 2002: 382). Ekosys-

teemipalveluiden arvoa ei kuitenkaan välttämättä aina tunnisteta, vaan niistä hyödytään 

tiedostamatta (De Groot ym. 2010: 18). Lisäksi jotkin kulttuuriset ekosysteemipalvelut 

saattavat olla toisille ihmisille tärkeämpiä kuin toisille, joten niitä arvostetaan enemmän. 

Ekosysteemien tuottamien hyödykkeiden kauppa on tärkeää talouden kannalta ja 

yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tulisikin huomioida se, millaisia ekosysteemipalve-

luita ympäristö tuottaa, ja millainen arvo niillä on (Daily 1997a: 3; Goulder & Kennedy 

1997: 23). Päätökset johtavat usein toimintaan, joka vaikuttaa ekosysteemeihin aiheutta-

malla muutoksia niiden rakenteissa ja toiminnoissa (De Groot ym. 2010: 16). Nämä muu-

tokset johtavat edelleen ekosysteemipalveluiden muutoksiin, joilla on vaikutusta myös 

ihmisten hyvinvointiin (De Groot ym. 2010: 16; Elmqvist 2010: 91). Näiden tekijöiden 

välisten yhteyksien ymmärtäminen on tärkeää paremman päätöksenteon saavuttamisessa, 

jotta ekosysteemien tilaa ja niiden yhteiskunnalle tuottamia palveluita voidaan parantaa. 

Ihmiset ovatkin usein tyytymättömiä siihen, ettei luonnonvaroja koskevissa päätöksissä 

oteta riittävästi huomioon kulttuuristen ekosysteemipalveluiden aineettomia hyötyjä (Sat-

terfield & Roberts 2008; Brown ym. 2012: 634). 

 

4. Kulttuuriset ekosysteemipalvelut 

Monet ekosysteemipalvelut tuottavat kulttuurisia hyötyjä (Chan ym. 2012: 8). Kulttuuri-

set ekosysteemipalvelut yhdistävät toisiinsa sosiaalisia ja ekologisia tekijöitä, ja ne liitty-

vät ihmisten havaintoihin, asenteisiin ja uskomuksiin (Kopperoinen ym. 2017: 199). Kult-

tuuriset ekosysteemipalvelut ovat esteettisiä, taiteellisia, opetuksellisia, hengellisiä tai tie-

teellisiä ekosysteemien arvoja, joihin liittyvät myös ihmisten kognitiivinen kehitys ja vir-

kistys (Costanza ym. 1997: 254; Kopperoinen ym. 2017: 199). Kulttuuriset ekosysteemi-

palvelut liittyvät usein ihmisten arvoihin ja käyttäytymiseen, instituutioihin sekä sosiaa-
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lisiin, ekonomisiin sekä poliittisiin organisaatioihin (MEA 2005a: 59). Tämän seurauk-

sena käsitykset kulttuurisista ekosysteemipalveluista voivat vaihdella yksilöiden ja yhtei-

söjen kesken (MEA 2005a: 59). 

Haines-Youngin ja Potschinin (2013: 22) mukaan kulttuuriset ekosysteemipalvelut 

tulisi käsittää osana luontoa ja ympäristöä, paikkoina tai tilanteina ja elollisista proses-

seista riippuvina asioina, jotka vaikuttavat ihmisten fyysiseen tai psyykkiseen olotilaan. 

Nämä paikat tai tilanteet voivat tuottaa kulttuurisia hyödykkeitä kuten vapaa-ajan viettoa, 

virkistystä ja matkailua sekä henkisiä ja terveydellisiä hyötyjä. Heidän mukaansa kulttuu-

riset ekosysteemipalvelut voivat olla myös yksittäisiä lajeja, elinympäristöjä tai kokonai-

sia ekosysteemejä. Lisäksi kulttuuristen ekosysteemipalveluiden ympäristö voi olla luon-

nollinen tai sisältää esimerkiksi kulttuurimaiseman piirteitä. Danielin ym. (2012: 8813) 

mukaan osa kulttuurisista arvoista ei kuitenkaan liity ekosysteemeihin, kuten historialliset 

rakennukset tai uskonnolliset reliikit, mutta kulttuuriset palvelut ovat vuorovaikutuksessa 

ekosysteemien rakenteiden ja toimintojen kanssa. 

Kulttuuriset ekosysteemipalvelut voidaan määritellä arvoiksi, hyödyiksi ja aktivi-

teeteiksi (esim. Constanza ym. 1997; De Groot ym. 2005; MEA 2005b; Chan ym. 2012: 

9). Chan ym. (2012: 9–10) erottelevat nämä toisistaan määrittelemällä palvelut hyötyjen 

tuottajiksi ja osa hyödyistä voivat olla aktiviteetteja. Hyödyillä on myös oma arvonsa eri 

ihmisille, ja nämä arvot ovat yksilöiden ja ryhmien mieltymyksiä, periaatteita ja etuja. 

Ihmiset pystyvät samaistumaan helpoiten ekosysteemeihin hyötyjen kautta, ja palvelui-

den avulla ekosysteemien ominaisuudet voidaan liittää osaksi suunnittelua ja hallintaa. 

Kopperoisen ym. (2017: 199) mukaan kulttuuriset ekosysteemipalvelut liittyvät 

konkreettisesti väestön terveyteen, ihmisten hyvinvointiin sekä psykologisiin kokemuk-

siin, ja tämän seurauksena niitä myös arvostetaan. Ongelmana kuitenkin on, että kulttuu-

risia ekosysteemipalveluita on vaikea mitata ja niiden arvoa on vaikea arvioida ja kartoit-

taa. Ekosysteemien tarjoamat kulttuuriset arvot liittyvät usein myös epäsuorasti ihmisten 

terveyteen verrattuna esimerkiksi tietyn alueen tuotanto- ja säätelypalveluihin (Plieninger 

ym. 2013: 118). Kulttuuriset arvot ovat kuitenkin korvaamattomia, sillä esimerkiksi alu-

een tuotanto- ja säätelypalveluihin kuuluvan juomakelpoisen veden saastuminen on rat-

kaistavissa pullotetulla vedellä, kun taas kulttuurisia palveluita ei voida korvata vaikka 

teknologialla (MEA 2005b: 10; Hernendez-Morcillo ym. 2013: 435; Plieninger ym. 2013: 
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118). Myös heikentyneiden ekosysteemien ennallistaminen voi parantaa monien säätely-

palveluiden tilaa, mutta kulttuurisia palveluita ei voida korjata niiden kadotessa (MEA 

2005b; Hernendez-Morcillo ym. 2013: 435; Mononen ym. 2016: 34). Yhteiskuntien riip-

puvuus kulttuurisista palveluista onkin kasvanut, kun taas riippuvuus tuotanto- ja sääte-

lypalveluista on vähentynyt (Guo ym. 2010: 1; Plieninger ym. 2013: 118–119). 

MEA:n raportin (2005a: 65–66) mukaan kulttuuristen ekosysteemipalveluiden tilan 

arviointi on haastavaa, sillä monet niistä ovat yhteydessä tuotantopalveluihin, kuten esi-

merkiksi kalastus ja metsästys. Lisäksi kulttuuristen palveluiden tilan arviointi riippuu 

niiden suorasta tai epäsuorasta hyödyntämisestä, sillä ekosysteemi tuottaa kulttuurisia 

palveluita vain, jos ihmiset arvottavat niihin liittyvää kulttuuriperintöä. Tietoa kulttuuris-

ten ekosysteemipalveluiden tilasta voidaan kuitenkin saada tunnistamalla ekosysteemin 

kulttuurisia, henkisiä tai esteettisiä piirteitä ja merkityksiä, sekä arvioimalla näiden piir-

teiden kehitystä. Tengbergin ym. (2012: 15) mielestä kulttuuristen ekosysteemipalvelui-

den ymmärtämisessä tarvitaan myös poikkitieteellisiä lähestymistapoja, jotka huomioisi-

vat ihmisten ja luonnon väliset dynaamiset vuorovaikutussuhteet ja mahdolliset yhteis-

vaikutukset sekä vuorovaikutuksen eri ekosysteemipalveluiden välillä. Lisäksi kulttuu-

risten ekosysteemipalveluiden arvioinnissa tulisi huomioida myös historiallinen näkö-

kulma sekä eri sidosryhmien näkemykset ja käsitykset. 

 

4.1 Kulttuuriset ekosysteemiarvot 

Ekosysteemipalvelut sekoitetaan kirjallisuudessa usein ekosysteemiarvoihin. Ekosystee-

mipalveluilla tarkoitetaan ihmisten ekosysteemeistä saamia hyötyjä, kun taas ekosystee-

miarvoilla mitattavia ominaisuuksia, jotka kertovat ekosysteemipalveluiden arvosta eli 

siitä, kuinka tärkeitä ekosysteemipalvelut ovat ihmisille (Brown ym. 2015: 19; Brown 

ym. 2016: 2). Tässä tutkielmassa keskitytään yhdeksään erilaiseen kulttuuriseen ekosys-

teemiarvoon, jotka ovat liikunta ja retkeily, moottorikelkkailu ja mönkijäajelu, metsästys 

ja kalastus, luonnontuotteiden keruu, luontoarvot, rauhallinen ja hiljainen ympäristö, kau-

nis maisema, kulttuurihistoria sekä taloudellinen hyöty. 

Liikunta ja retkeily kuuluvat kulttuuristen ekosysteemipalveluiden kategorioista 

virkistäytymiseen, ja myös moottorikelkkailu ja mönkijäajelu voidaan luokitella osaksi 

sitä (Alessa ym. 2008: 36; Daniel ym. 2012: 8814–8815; Brown ym. 2015; Hausner ym. 
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2015). Sieväsen ja Neuvosen (2014: 21, 25) mukaan luonnossa virkistäytymisellä on Suo-

messa pitkät perinteet ja ulkoiluharrastusten määrä myös kasvaa koko ajan. Heidän mu-

kaansa suosituimmat ulkoiluharrastukset ovat kävely, pyöräily, uinti luonnon vesissä, 

marjastus sekä luonnon katselu. Motiivina ulkoiluun ja virkistäytymiseen ovat usein esi-

merkiksi liikunnan ja rentoutumisen tarve, luonnon tarkkailu ja luontoelämysten kokemi-

nen sekä sosiaaliset tarpeet (Hallikainen ym. 2014: 40). Virkistys ja matkailu tuottavat 

monia fyysisiä ja psyykkisiä hyötyjä, kuten fyysistä kuntoilua, esteettisiä kokemuksia, 

älyllisiä virikkeitä ja inspiraatiota (Daniel ym. 2012: 8814). Väestömäärän kasvun, vapaa-

ajan lisääntymisen ja infrastruktuurin paranemisen myötä ekosysteemien hyödyntäminen 

virkistyksen ja matkailun tarpeisiin on kasvamassa (MEA 2005b: 120). 

Metsästys ja kalastus sekä luonnontuotteiden keruu luokitellaan usein tuotantopal-

veluihin niiden avulla saatavan ruoan tai konkreettisten metsästysmuistojen kautta, mutta 

samalla ne tukevat myös kulttuurisia käytäntöjä (Haines-Young & Potschin 2013: 20; 

Brown ym. 2015; Hausner ym. 2015). Metsästys ja kalastus voidaan nähdä sosiaalisena 

kulttuuripalveluna niiden muodostaman kalastajien tai metsästäjien yhteisön kautta, ja 

lisäksi ne voidaan luokitella myös virkistäytymiseen (MEA 2005a: 59, 65; Hausner ym. 

2015: 459). Myös luonnontuotteiden keruuta, esimerkiksi marjastusta ja sienestystä, voi-

daan tarkastella kulttuurisena ekosysteemipalveluna esimerkiksi kulttuuriperinnearvojen 

tai virkistyksen kautta (MEA 2005a: 59; Hausner ym. 2015: 459). Suomessa luonnon-

tuotteiden keruulla on paljon kulttuurista merkitystä, joka ilmenee jo Suomen kulttuuriin 

omaksutun jokamiehenoikeuden kautta. Jokamiehenoikeudella luonto on kaikkien ihmis-

ten käytettävissä (Sievänen & Neuvonen 2014: 25). Luonnontuotteiden keruuseen sekä 

metsästykseen ja kalastukseen liittyvät myös useat muut kulttuuripalvelut, kuten inspi-

raatio ja paikantuntu (Chan ym. 2012; Plieninger ym. 2013: 127). 

Luontoarvojen ekosysteemiarvoluokka kuvaa kohteita, jotka ovat tärkeitä eläin- 

ja/tai kasvilajiston tai elinympäristöjen kannalta. Brownin ym. (2015) ja Hausnerin ym. 

(2015) tutkimuksissa luontoarvot kuuluvat tukipalveluihin luokitellun luonnon monimuo-

toisuuden kategoriaan. Tässä tutkielmassa ne kuitenkin luokitellaan kulttuurisiksi ekosys-

teemiarvoiksi ihmisten niille antaman arvon vuoksi ja ihmiset arvostavatkin paikkoja, 

joissa on monimuotoinen lajisto (Mace ym. 2012: 23). Macen ym. (2012: 23–24) mukaan 

luonnon monimuotoisuudella on monia kulttuurisia, kuten esteettisiä ja virkistyksellisiä, 
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arvoja. Esimerkiksi luonnon arvostus, kauniit maisemat sekä opetukselliset, uskonnolliset 

ja virkistykselliset arvot liittyvät kaikki jollain tavalla luonnon monimuotoisuuteen. 

Rauhallinen ja hiljainen ympäristö erotetaan tässä tutkielmassa omaksi ekosystee-

miarvoksi, vaikka sitä ei ole listattuna erillisenä kategoriana MEA-, TEEB-, tai CICES-

luokitteluissa (Brown ym. 2015: 25). Niiden arvot liittyvät kuitenkin muihin ekosystee-

mipalveluiden kategorioihin, kuten esteettisyyteen ja inspiraation lähteeseen (Brown ym. 

2015: 25). Myös kaunista maisemaa tarkastellaan omana ekosysteemiarvona, ja se liit-

tyykin läheisesti esimerkiksi esteettisiin elämyksiin sekä luonnon virkistyskäyttöön (Tyr-

väinen ym. 2014c: 98, 2017; Brown ym. 2015: 25; Hausner ym. 2015). Maisema on yh-

distelmä fyysistä ympäristöä ja ekologisia toimintoja, joita ihmiset havaitsevat lähinnä 

näköaistin, sekä esteettisen ja mielihyvän kokemuksen kautta (Granö 1930; Gobster ym. 

2007; 961; Tengberg ym. 2012: 16). Maisemarakenne on olennainen osa virkistysarvoa 

ja virkistyksen kannalta hyvä ympäristö on monipuolinen, helposti saavutettavissa ja 

siellä on paljon tekemistä (NECR 2009: 6; Syrbe & Walz 2012: 80; Hallikainen ym. 2014: 

46). Kaunis maisema myös toimii motiivina matkailukohteen valinnalle sekä ulkoiluakti-

viteetteihin osallistumiselle (Tyrväinen ym. 2017). Virkistysympäristössä olisi hyvä 

myös olla sekä luonnon piirteitä, että ihmisen muovaamaa tai luonnonmukaisesti hoidet-

tua ympäristöä. Tällaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi luonnonsuojelualueet (Hallikainen 

ym. 2014: 46; Tyrväinen ym. 2014d: 257). 

Kulttuurihistoria liittyy alueiden historialliseen ja kulttuuriseen arvoon sekä perin-

teisiin. Danielin ym. (2012: 8814: 43) mukaan kulttuuriperintö määritellään usein yhtei-

sön tai ryhmän biofysikaalisiksi piirteiksi, esineiksi ja aineettomiksi ominaisuuksiksi, 

jotka on peritty aikaisemmilta sukupolvilta, ja joita on ylläpidetty ja säilytetty tulevia su-

kupolvia varten. Se liittyy läheisesti ihmisyhteisöjen ja ekosysteemien väliseen histori-

aan, ja voimakkaastikin muokatulla ekosysteemillä voi olla kulttuurista merkitystä. Ve-

tovoimainen ympäristö on myös kulttuurisidonnainen: esimerkiksi maatalousvaltaisilla 

alueilla käytetään virkistäytymiseen maatalousympäristöjä (Tyrväinen ym. 2014a: 55). 

Tässä tutkielmassa kulttuurisiin ekosysteemiarvoihin katsotaan kuuluvaksi myös 

taloudellinen hyöty, jota ihmiset saavat ekosysteemipalveluista joko suoraan tai välilli-

sesti. Brownin ym. (2015: 25) mukaan taloudellisen hyödyn luokkaa ei ole listattuna 

MEA-, TEEB-, tai CICES-luokitteluissa, mutta sen arvot liittyvät ekosysteemipalvelui-

den kategorioihin. Kulttuurisista ekosysteemipalveluista taloudellista hyötyä voi saada 
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esimerkiksi matkailuaktiviteeteista, ja onkin hieman ristiriitaista tulisiko matkailu luoki-

tella yhdeksi ekosysteemipalveluksi vai osaksi taloudellista sektoria, joka hyötyy useista 

eri ekosysteemipalveluista (Haida ym. 2016: 2000). Taloudellinen hyöty liittyy myös 

ekosysteemipalveluiden ja niistä saatavien hyötyjen arvon määrittämiseen (esim. Boyd & 

Banzhaf 2007). Lisäksi taloudelliset arvot ja ekologiset toiminnat ovat sidottuja tiettyyn 

kontekstiin sekä aikaan ja paikkaan, ja korkea taloudellinen arvo liittyy usein kaupunki-

maisiin alueisiin niiden kaupallisen toiminnan vuoksi (De Groot ym. 2010: 11; Brown & 

Brabyn 2012a: 321–327). Tässä tutkielmassa taloudellisen hyödyn kohteita tutkimusalu-

eella ovat esimerkiksi matkailuelinkeinon, kaivostoiminnan, metsätalouden sekä poron-

hoidon kohteet. 

 

4.2 Kulttuuristen ekosysteemiarvojen tunnistaminen maisematasolla 

Maisemaa voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta ja sillä voidaan tarkoittaa esimer-

kiksi fyysistä ympäristöä tai inhimillistä kokemusta (Granö 1930; Tengberg ym. 2012: 

16; Tyrväinen ym. 2014c: 99). Luonnontieteissä maisemalla tarkoitetaan usein alueen 

pinnanmuotojen kokonaisuutta tai maanpintaa ja siihen liittyviä elinympäristöjä eri mit-

takaavoilla tarkasteltuna (Tengberg ym. 2012: 16). Maisema on spatiaalisesti heterogee-

ninen alue, jonka kolme tärkeää ominaisuutta ovat rakenne, toiminta ja muutos (Turner 

1989: 173). Ihmistieteiden näkökulmasta maisematutkimus on keskittynyt kuvaamaan 

maisemaa ihmisten näkökulmasta, jotka käyttävät, havainnoivat, muuttavat ja määrittele-

vät maisemaa (Tengberg ym. 2012: 16). Maisema voidaan nähdä kokonaan visuaalisena 

tai erilaisia ihmisten ja paikkojen välisiä vuorovaikutussuhteita sisältävänä psykologisena 

ja sosiaalisena kokonaisuutena (Tengberg ym. 2012: 16: Tyrväinen ym. 2014c: 99). Mai-

sema siis koostuu luonnonympäristöstä, ihmistoiminnasta ja sosiaalisista vuorovaikutuk-

sista (Syrbe & Walz 2012: 80). 

Ihmiset havainnoivat ja kokevat asioita lähinnä maisematasolla, ja maisemarakenne 

onkin havaittu kokonaisuus tietyistä ympäristön ilmiöistä (Gobster ym. 2007: 959, 963). 

Brownin ja Brabynin (2012a: 318) mukaan visuaalisella maisemalla on monia ulottu-

vuuksia, kuten pinnanmuodot ja maanpeite, sekä maisemaa katsovan ihmisen havainnot, 

jotka yhdessä muodostavat maiseman kokonaisuutena. Ihmiset ovat siis maiseman aktii-

visia osia, jotka ajattelevat, tuntevat ja toimivat eri tavoin maisemassa, jolloin tietyillä 
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maisemilla ja paikoilla on myös enemmän merkitystä tai arvoa tietyille ihmisille (Zube 

1987). Maiseman kokemiseen ja sen miellyttävyyteen vaikuttavatkin yksilölliset koke-

mukset, kulttuuriset tekijät, erilaiset persoonalliset ja sosiaaliset toimintatilanteet tai huo-

let, sekä maiseman erilaiset ominaisuudet ja maisematyypit (Gobster ym. 2007: 959, 965; 

Tyrväinen ym. 2014c: 99). Gobsterin ym. (2007: 959–966) mukaan maisematyyppiin voi-

vat vaikuttaa esimerkiksi maanomistus, maankäyttö, kulttuurihistoria ja alueen pinta-ala, 

ja nämä eri asiat voivat voimistaa esimerkiksi maiseman esteettisyyden kokemusta. Toi-

saalta taas maiseman aiheuttama esteettinen mielihyvä liittyy heidän mukaansa evoluu-

tiohistoriaan, sillä eliölajit havaitsevat ympäristöään ja etsivät sieltä sopivaa elinympäris-

töä. Lisäksi maiseman esteettinen kokemus ja mielihyvä vaikuttavat ihmisten käyttäyty-

miseen ympäristössä, joka voi edelleen aiheuttaa muutoksia maisemassa. Toisaalta mai-

seman muutokset voivat myös vaikuttaa esteettisyyden kokemukseen: esimerkiksi maan-

käyttömuotojen muuttuessa myös ihmisten esteettiset kokemukset kyseisistä paikoista 

muuttuvat. Maisema muuttuukin jatkuvasti luonnon oman kehityksen sekä ihmistoimin-

nan myötä (Tyrväinen ym. 2014c: 98). 

Ihmisten aikaisemmat kokemukset, mielentila, odotukset, aktiviteetit sekä virkis-

täytyminen ja työnteko voivat vaikuttaa maiseman kokemiseen, kuten myös seura, jossa 

maisemaa tarkastellaan (Gobster ym. 2007: 966). Gobsterin ym. (2007: 964) mukaan 

myös opitut asiat voivat vaikuttaa mielihyvän kokemukseen tai haluun muuttaa maise-

maa. Esimerkiksi kyky tunnistaa elinympäristöjä voi vaikuttaa ihmisten haluihin muuttaa 

maisemaa, tai maiseman ekologinen arvo voi antaa mielihyvää niille, jotka osaavat tun-

nistaa ekologisia ilmiöitä. Toisaalta taas Brownin (2013: 63) mukaan ihmiset tunnistavat 

esimerkiksi metsien ekologisen tärkeyden riippumatta heidän metsäekologisesta ymmär-

tämisestä. 

Kulttuurisia ekosysteemipalveluita on hankala suoraan havaita maisematasolla, jo-

ten niiden tutkiminen ja tunnistaminen vaativat ihmisten käyttäytymisen havainnointia tai 

ihmisten ekosysteemipalveluista saamien suorien hyötyjen selvittämistä (Brown ym. 

2015; Brown ym. 2016: 1–2). Kulttuurisia ekosysteemiarvoja kartoittavissa tutkimuk-

sissa onkin usein kysytty paikallisten ihmisten havaintoja tiettyjen arvojen sijoittumisesta 

tutkittavalla alueella. Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden tutkimus on myös keskitty-

nyt pääasiassa luonnon virkistyskäyttöön sekä maiseman esteettisyyteen ja kauneuteen 

(Burkhard & Maes 2017: 274). 
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4.3 Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden spatiaalisuus maisematasolla 

Ekologiset prosessit toimivat eri spatiaalisilla ja temporaalisilla mittakaavoilla, jolloin 

myös ekosysteemipalvelut muodostuvat eri mittakaavojen tasoilla (Martín-López ym. 

2009: 1050). Spatiaalinen rakenne on tärkeä osa ekosysteemejä ja maisematasolla tarkas-

teltuna ekosysteemit ja ekosysteemipalvelut eivät ole homogeenisia tai staattisia (Legen-

dre 1993: 1660: Fisher ym. 2009: 647–648). Legendren (1993: 1659–1660) mukaan ym-

päristön osatekijöiden spatiaalinen ja temporaalinen jakautuminen ei ole yhtenäistä eikä 

satunnaista. Hänen mukaansa spatiaalinen heterogeenisuus ekosysteemeissä on toimin-

nallista ja ilman tällaista spatiaalista rakennetta ekosysteemit tuskin toimisivat. Ekosys-

teemipalvelut ja niiden tuotanto on myös spatiaalisesti rajoittunutta ja erikoistunutta, sillä 

ekosysteemit sijaitsevat tietyillä alueilla, eikä niitä voi siirtää paikasta toiseen (Boyd & 

Banzhaf 2007: 622; Kopperoinen ym. 2017: 199; Maes 2017b: 89). Myös Brownin ym. 

(2015) mukaan kulttuuristen ekosysteemipalveluiden arvot ovat paikkaspesifisiä ja ryh-

mittyneitä maisematasolla. 

Ekosysteemit tuottavat erilaisia toisiinsa yhteyksissä olevia ekosysteemipalveluita, 

joiden esiintyminen voi olla keskittynyttä (Elmqvist ym. 2010: 81; Maes 2017b: 89). 

Näillä ekosysteemipalveluiden keskittymillä voi olla erilaisia ominaisuuksia ja lisäksi 

palveluiden virrat voivat olla spatiaalisesti heterogeenisiä (Maes 2017b: 89; De Groot ym. 

2010: 15). Esimerkiksi Raudsepp-Hearne ym. (2010: 5242–5243) ovat määritelleet mai-

sematasolla Kanadassa ekosysteemipalveluiden keskittymiä eli paikkoja, joissa ne esiin-

tyvät toistuvasti yhdessä. He huomasivat, että kaikki ekosysteemipalvelut matkailua lu-

kuun ottamatta olivat spatiaalisesti keskittyneitä maisematasolla, ja tähän keskittymiseen 

vaikuttivat ekosysteemipalveluiden sosiaaliset, ekologiset ja maantieteelliset tekijät. Esi-

merkiksi elollisen ja elottoman luonnon monimuotoisuuden, bio- ja geodiversiteetin, on 

havaittu vaikuttavan ekosysteemipalveluiden spatiaalisuuteen (Alahuhta ym. 2018). 

Myös Plieningerin ym. (2013: 125) tutkimuksen mukaan kulttuuriset ekosysteemipalve-

lut eivät ole satunnaisesti jakautuneet maisematasolla, vaan niiden esiintymisessä on ha-

vaittavissa kaavamaisuutta, jonka perusteella alueelta voidaan erottaa erillisiä palveluiden 

keskittymiä (hotspots), ja alueita joilla palveluita ei ole tai on hyvin vähän (coldspots). 
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Plieningerin ym. (2013: 126) mielestä kulttuuristen ekosysteemipalveluiden keskittymi-

nen kertoo siitä, etteivät vastaajat pysty täysin erottelemaan eri kulttuuristen ekosystee-

mipalveluiden luokkia toisistaan. Tämä voi osaltaan kertoa myös kulttuuristen ekosystee-

mipalveluiden sisäisistä yhteyksistä ja kokonaisvaltaisuudesta (Daniel ym. 2012: 8813; 

Bieling & Plieninger 2013: 665). Ihmisten havainnot ja arvot voivat myös vaihdella alu-

eellisesti sekä ihmisten ja kulttuurien välillä, vaikka palveluiden määrä olisi sama kaikille 

tietyllä alueella (Boyd & Banzhaf 2007: 622; Kopperoinen ym. 2017: 199). Ihmisten ja 

ympäristön välinen vuorovaikutus tapahtuu ekologisesti ja sosiaalisesti heterogeenisellä 

maantieteellisellä alueella, jossa jotkin paikat ovat myös toisia tärkeämpiä (Karimi ym. 

2015: 9). Martín-Lópezin ym. (2009: 1055–1058) tutkimuksen mukaan myös eri ekosys-

teemipalveluiden kuluttajien kysyntä vaihtelee spatiaalisesti ja temporaalisesti, ja esimer-

kiksi kulttuuristen palveluiden virkistyksellisen kysynnän ajallinen vaihtelevuus liittyy 

läheisesti niiden käyttäjätyyppiin. 

 

5. Kulttuurisia ekosysteemipalveluita kuvaavat ympäristötekijät 

Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden ja erilaisten ympäristötekijöiden välistä yhteyttä on 

tutkittu laajalti, mutta yleisiä ekosysteemipalveluiden indikaattoreita ei ole vielä kehitetty 

(esim. Boyd & Banzhaf 2007; Layke 2009; Egoh ym. 2012; Layke ym. 2012; Reyers ym. 

2013). Ekosysteemipalveluiden indikaattoreilla eli mittareilla tarkoitetaan Layken (2009: 

5) mukaan ekosysteemipalveluiden ominaisuuksia ja niiden toimintaa kuvaavia asioita, 

joiden avulla voidaan ymmärtää myös ekosysteemipalveluissa tapahtuvia muutoksia. Ai-

kaisemmissa tutkimuksissa käytetyt kulttuuristen ekosysteemipalveluiden indikaattorit 

ovat olleet vaihtelevia, ja myös kulttuuristen ekosysteemipalveluiden sisällä on ollut eroa-

vaisuuksia indikaattoreissa: eniten indikaattoreita on hyödynnetty virkistyksen ja ekomat-

kailun tutkimisessa (Layke 2009: 19; Egoh ym. 2012: 22; Layke ym. 2012: 80; Maes 

2017a: 178). Mahdolliset syyt kulttuuristen ekosysteemipalveluiden indikaattoreiden 

puuttumiseen on kyseisten palveluiden kontekstisidonnaisuus ja kvalitatiivisuus (Layke 

ym. 2012: 84). Lisäksi osa kulttuurisista ekosysteemipalveluista ovat abstrakteja ja ih-

misten omiin kokemuksiin liittyviä, jolloin käsitykset niistä vaihtelevat (Layke ym. 2012: 

84; Mononen ym. 2016: 31). 
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Yleisimmät kulttuurisia ekosysteemipalveluita kuvaavat indikaattorit ovat liittyneet 

maankäyttöön, väestöntiheyteen, kävijämääriin, taloudelliseen arviointiin, alueiden saa-

vutettavuuteen sekä palveluiden etäisyyteen (Layke 2009: 12; Egoh ym. 2012; Layke ym. 

2012: 83–84). Mononen ym. (2016) jakavat kulttuuristen ekosysteemipalveluiden indi-

kaattorit neljään eri luokkaan: rakenteellisiin, toiminnallisiin sekä hyöty- ja arvomuuttu-

jiin. Heidän mukaansa kulttuuristen ekosysteemipalveluiden hyötyjä ja arvoja voidaan 

mitata vierailijoiden, työpaikkojen tai palveluiden käyttökertojen määränä, tai rahallisena 

markkina-arvona. Rakenteelliset indikaattorit puolestaan kuvaavat usein ihmisten koke-

maa luonnonalueiden laatua eli tekijöitä, jotka houkuttelevat ihmisiä esimerkiksi virkis-

täytymään. Saavutettavuus on tärkeä rakenteellisiin muuttujiin liittyvä tekijä. Tärkein te-

kijä kulttuuristen ekosysteemipalveluiden tarkastelussa on Monosen ym. (2016: 31) mu-

kaan kuitenkin ekosysteemien toiminta, johon liittyviä tekijöitä ovat esimerkiksi luon-

nontapahtumat sekä fenologia, kuten esimerkiksi vuodenaikojen vaihtelu, lintujen muutto 

ja ruska. Ne liittyvät kokemukseen muutoksesta tai jatkuvuudesta, jota ihmiset hakevat 

luonnosta. Siihen liittyy siten myös ajallinen mittakaava. 

Ekosysteemejä ja luonnon monimuotoisuutta kuvaavia indikaattoreita tarvitaan esi-

merkiksi niiden toiminnan tuntemiseen, tieteellistä tutkimusta varten sekä erilaisten me-

nettelytapojen vaikutusten seuraamiseen (Failing & Gregory 2003: 122). Esimerkiksi 

Hernandez-Morcillo ym. (2013: 441) esittelivät kirjallisuuskatsauksessaan kulttuurisia 

ekosysteemipalveluita kuvaavia ekologisia indikaattoreita, joita olivat esimerkiksi met-

sän rakenne, habitaattityypit, vieraslajit, jokiveden laatu sekä vihreät ympäristöt. Puoles-

taan Mononen ym. (2016) ovat luoneet Suomelle kansalliset ekosysteemipalveluiden in-

dikaattorit, jotka on kehitetty yhdistelemään ja visualisoimaan tietoa monimutkaisista so-

sio-ekologisista järjestelmistä. Indikaattorit on luotu kuudelle kulttuuriselle ekosysteemi-

palvelulle, jotka ovat virkistys, luontomatkailu, tiede ja koulutus, luontoon liittyvä pe-

rintö, maisema sekä taide ja populaarikulttuuri. Indikaattorit on julkaistu Internet-sivulla 

(Ekosysteemipalvelut 2017). 

Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden indikaattoreissa on havaittu ongelmia, jotka 

ovat yleensä liittyneet puutteelliseen aineistoon ja indikaattoreiden alhaiseen kykyyn ku-

vata monimutkaisia ekosysteemipalveluiden tuottamia hyötyjä (esim. Layke 2009: 10, 

18). Indikaattoreiden heikkous kuvata kulttuurisia ekosysteemipalveluita voi johtua Lay-
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ken ym. (2009: 18) mielestä esimerkiksi siitä, että monet kulttuurisista ekosysteemipal-

veluista eivät ole konkreettisia tai suoraan havaittavissa. Esimerkiksi esteettisiä arvoja on 

hankala mitata kvantitatiivisesti ja lisäksi niiden kokeminen vaihtelee kulttuurien ja yk-

silöiden kesken. Reyersin ym. (2013: 269–271) mukaan kulttuurisia ekosysteemipalve-

luita ei ole mallinnettu onnistuneesti ekologisilla tuotantotekijöillä, minkä takia suuri osa 

ekosysteemipalveluista ja niiden mallintamisesta vaatii sosio-ekologisten tekijöiden huo-

mioon ottamisen. Tässä tutkielmassa ekologisten muuttujien lisäksi on huomioitu myös 

muita tekijöitä, ja kulttuurisia ekosysteemipalveluita kuvaavat ympäristömuuttujat on ja-

ettu kolmeen luokkaan: ekologisiin, maisemarakenne- sekä saavutettavuusmuuttujiin. 

 

5.1 Ekologiset muuttujat 

Ihminen ja luonnon järjestelmät ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa, ja ihmisten 

monimuotoiset ja erilaiset arvot sijaitsevat usein samoilla alueilla luonnon biofysikaalis-

ten resurssien kanssa (Alessa ym. 2008: 27–28). Kulttuuriset ekosysteemipalvelut ovatkin 

riippuvaisia ekologisista vuorovaikutuksista, koska ekosysteemien toiminta tarjoaa pe-

rustan ihmisten arvostamien asioiden ylläpidolle ja tuotannolle (Schneiders & Müller 

2017: 37). Alueen ekologisen tilan kartoittamisessa voidaan Alessan ym. (2008: 31) mu-

kaan käyttää erilaisia biofysikaalisia ympäristömuuttujia, kuten kasvillisuutta, eläimistöä 

tai biologista tuottavuutta. Tällaisia ekologisia mittareita ovat esimerkiksi kasvillisuus-

luokitukset, eläinten levinneisyyskartat, lajien monimuotoisuus- ja rikkausindeksit, nor-

malisoitu kasvillisuusindeksi (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI), klorofyl-

limäärät ja nettoprimaarituottavuus (Net Primary Production, NPP). Alessa ym. (2008: 

28) ovat käyttäneet sosio-ekologisten järjestelmien monimuotoisuuskeskuksia kartoitta-

vassa tutkimuksessaan ekologisena muuttujana nettoprimaarituottavuutta. Heidän mu-

kaansa näissä monimuotoisuuskeskuksissa on korkeat ihmisten kokemat maisema- ja 

luontoarvot sekä biologisen tuottavuuden olosuhteet. Myös Karimin ym. (2015: 9–15) 

mukaan sosio-ekologisten järjestelmien keskittymät ovat erityisen arvokkaita alueita ja 

niiden on havaittu sijaitsevan usein luonnonsuojelualueilla. 

Ekosysteemien ominaisuudet ja kunto ovat usein yhteydessä alueen luonnon moni-

muotoisuuteen (Syrbe ym. 2017: 152). Luonnon monimuotoisuus luokitellaan useissa tut-

kimuksissa yhdeksi ekosysteemipalveluksi, vaikka sitä voidaan pitää myös yhtenä 



29 

 

ekosysteemipalveluiden taustalla vaikuttavista tai niitä ylläpitävistä tekijöistä (Daily 

1997a: 3; Mace ym. 2012). Korkea monimuotoisuus näkyy useamman ekosysteemipal-

velun tuotantona ja useat kulttuuriset ekosysteemipalvelut ovatkin riippuvaisia siitä (Elm-

qvist ym. 2010: 44, 55; Syrbe ym. 2017: 152). Luonnon monimuotoisuuden rooli ekosys-

teemipalveluissa kuitenkin vaihtelee, ja sen on havaittu olevan suuri etenkin luontomat-

kailun ja opetuksellisten palveluiden yhteydessä (Elmqvist ym. 2010: 80). Esimerkiksi 

luontomatkailussa jonkin tietyn lajin tai maiseman piirteen esiintyminen tai puuttuminen 

ovat tärkeässä osassa (Schneiders & Müller 2017: 36). Luonnon monimuotoisuuteen liit-

tyvät kulttuuriset ja virkistykselliset palvelut myös sijaitsevat usein vähemmän ylläpide-

tyillä alueilla, joissa on osittain luonnollisia biotooppeja (Elmqvist ym. 2010: 80). Ihmiset 

arvostavatkin luonnonympäristöjä enemmän kuin kaupunkimaisia, rakennettuja ympäris-

töjä (MEA 2005b: 120). Toisaalta taas Elmqvistin ym. (2010: 54–55, 80) mukaan useat 

kulttuurisista ekosysteemipalveluista liittyvät myös kaupunkimaisiin alueisiin, joissa 

luonnon monimuotoisuuden on havaittu lisäävän ihmisten hyvinvointia. Heidän mielestä 

yhteyden löytäminen luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden välillä voi 

olla monimutkaista, sillä luonnon monimuotoisuus on moniulotteinen käsite, jonka ku-

vaamiseen ja mittaamisen on useita eri tapoja. Lisäksi tiettyjen ekosysteemipalveluiden 

osalta voi toimia erilaiset luonnon monimuotoisuuden mittarit. 

Luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuristen ekosysteemipalveluiden välistä yh-

teyttä on tutkittu esimerkiksi kansallispuistojen virkistyskäyttöä ja houkuttelevuutta kos-

kevissa tutkimuksissa (esim. Juutinen ym. 2011; Siikamäki ym. 2015). Esimerkiksi Juu-

tisen ym. (2011) Oulangan kansallispuistoa koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että 

siellä kävijät arvostivat erityisesti alueen monimuotoista luontoa, ja se oli myös tärkeä 

virkistymiskokemuksen kannalta. Siikamäen ym. (2015) tutkimuksen mukaan Suomen 

kansallispuistot, joissa on korkeat luonnon monimuotoisuuden arvot, houkuttelevat 

enemmän kävijöitä kuin puistot, joilla monimuotoisuusarvo on alhaisempi. He havaitsivat 

tutkimuksessaan, että kansallispuistojen vuotuiseen kävijämäärään eli kohteen houkutte-

levuuteen vaikutti positiivisesti Natura2000-alueiden habitaattityyppien määrä sekä 

uhanalaisten lajien esiintyvyys. Kansallispuistojen kävijämäärien ja luonnon monimuo-

toisuuden välinen positiivinen yhteys voi selittyä sillä, että ihmisten mielestä heterogee-

niset ja monimuotoiset elinympäristöt ovat houkuttelevampia ja mielenkiintoisempia 

kuin yksinkertaisemmat. Monipuoliset maisemat houkuttelevat siis enemmän ihmisiä ja 
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niitä arvostetaan yksinkertaisia maisemia enemmän, mutta toisaalta matkailijoita kiinnos-

taa enemmän maiseman ainutlaatuisuus (NECR 2009: 8; Siikamäki ym. 2015: 2530; Ala-

huhta ym. 2018: 54). Siikamäki ym. (2015: 2523, 2530) myös liittävät kansallispuistojen 

luonnon monimuotoisuuden houkuttelevuuden Wilsonin (1984) biophilia -hypoteesiin, 

jonka mukaan ihmisillä on tarve luonnolle ja sen rakastamiselle, sekä taipumus keskittyä 

elämään, sen kaltaisiin prosesseihin sekä luonnonympäristöihin. 

Myös ekosysteemipalveluiden ja geologisen monimuotoisuuden välistä yhteyttä on 

tutkittu ja eri ekosysteemipalveluiden esiintymisen todennäköisyys kasvaa korkean geo-

diversiteetin alueilla (Alahuhta ym. 2018). Geodiversiteetti vaikuttaa maisemaan ja se 

myös mahdollistaa monien ulkoilu- ja virkistysaktiviteettien harrastamisen (Gray 2013). 

Esimerkiksi topografian monimuotoisuus on tärkeä laskettelun, hiihdon, moottorikelk-

kailun ja maastopyöräilyn kannalta. Geodiversiteetin kohteisiin liittyy usein myös kult-

tuurisia, historiallisia tai spirituaalisia merkityksiä (Gray 2013). 

Suojelualueiden luonnon monimuotoisuuden houkuttelevuus matkailuun voi lisätä 

suojeluun käytettäviä varoja sekä paikallisten ihmisten sosio-ekonomista hyvinvointia 

(Cole & Landres 1996; Siikamäki ym. 2015). Luonnon virkistyskäyttö ja matkailu voivat 

siis tukea alueiden suojelua, mutta ne ovat myös yksi suurimmista uhkista ekosystee-

meille (esim. Cole & Landres 1996; Daniel ym. 2012: 8814; Plieninger ym. 2013: 127). 

Esimerkiksi kansallispuistojen korkea kävijämäärä saattaa laskea suojelualueiden suoje-

lullista ja virkistyksellistä arvoa aiheuttamalla ekologisia muutoksia (esim. Juutinen ym. 

2011; Siikamäki ym. 2015). Suojelualueet ovat myös usein tärkeitä turvapaikkoja vaa-

rantuneille lajeille, jotka kärsivät ihmistoiminnan aiheuttamista ympäristömuutoksista 

(Siikamäki ym. 2015: 2531). Luonnon monimuotoisuuden suojelu olisi tärkeää myös suo-

jelualueiden ekosysteemipalveluiden tuotannon kannalta (Siikamäki ym. 2015: 2521). 

 

5.2 Maisemarakenne 

Maisemarakennetta on hyödynnetty aikaisemmissa tutkimuksissa etenkin kulttuuristen 

ekosysteemipalveluiden kuvaamisessa (Frank & Walz 2017: 84–85). Maisemarakenne ja 

siihen liittyvät tekijät, kuten luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemien toiminta, vaikut-

tavat ekosysteemipalveluiden tuotantoon (Syrbe & Walz 2012: 87; Frank & Walz 2017: 
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83; Syrbe ym. 2017: 152; Alahuhta ym. 2018). Maisemarakenteeseen liittyviä muita te-

kijöitä ovat esimerkiksi biotoopit, maanpinta, maankäytön rakenne, alueiden muodot sekä 

tiettyjen maiseman ominaisuuksien tiheys, yhteys toisiin ominaisuuksiin ja reunavaikutus 

(Syrbe & Walz 2012: 84; Syrbe ym. 2017: 152). Myös ekosysteemien ominaisuudet liit-

tyvät maisemarakenteeseen, kuten ilmasto-olosuhteet, vesistöt ja rinteen kaltevuus (Syrbe 

ym. 2017: 152). Aikaisempi maisematason tutkimus on keskittynyt yksittäisten arvojen, 

kuten maiseman esteettisyyden ja yksittäisten maiseman fyysisten piirteiden, esimerkiksi 

kasvillisuuden, välisten yhteyksien kuvaamiseen (Brown & Brabyn 2012a: 317). Kult-

tuurisiin ekosysteemipalveluihin liittyviä maisemarakennemittareita ovat esimerkiksi la-

jien monimuotoisuus, maanpinnan ja maankäyttömuotojen monipuolisuus, maiseman 

saavutettavuus, luonnonläheisyys sekä tieverkosto (Egoh ym. 2012: 10; Syrbe & Walz 

2012: 85–87). 

Tutkimuksissa on käytetty usein maankäyttöä tai maanpinnan peitettä kuvaamaan 

eri ekosysteemipalveluiden tuotantoa ja niiden alueellista jakautumista (esim. Nelson ym. 

2009; Brown ym. 2015). Maankäyttömuodot ovat tärkeä kulttuuristen ekosysteemipalve-

luiden indikaattori ja useissa tutkimuksissa on havaittu joidenkin maiseman piirteiden tai 

maankäyttömuotojen olevan tärkeämpiä kulttuurisen ekosysteemipalveluiden lähteitä 

kuin toisten (NECR 2009; Brown & Brabyn 2012a; Syrbe & Walz 2012: 87; Egoh ym. 

2012: 10; Brown 2013; Plieninger ym. 2013). Tällaisia maiseman piirteitä ovat esimer-

kiksi vesistöt, vuoristot ja rakennetut alueet (NECR 2009: 95–96; Plieninger ym. 2013: 

123; Brown ym. 2015: 32). Esimerkiksi Brown ja Brabyn (2012a) ovat selvittäneet tutki-

muksessaan osallistavalla paikkatietomenetelmällä tunnistettujen maisema-arvojen ja 

maiseman fyysisten ominaisuuksien välistä yhteyttä Uudessa-Seelannissa. Heidän tutki-

mustulosten perusteella odotettua suuremmat maisema-arvot liittyivät kaupunkimaisiin 

alueisiin, vesistöihin, alkuperäiseen maanpeitteeseen sekä vuoriin. Vähemmän odotettuja 

maisema-arvoja liittyi tasaisiin, maatalousvaltaisiin maisemiin. Puolestaan Brownin 

(2013: 58–62) kokoavassa tutkimuksessa havaittiin, että Yhdysvalloissa, Australiassa ja 

Uudessa-Seelannissa ekosysteemien sosiaaliset arvot keskittyivät yleensä metsäisille ja 

vesistöisille alueille, kun taas maatalousalueita sekä pysyvän lumen ja jään alueita pidet-

tiin vähemmän arvokkaina. Lisäksi ihmiset kartoittivat ekosysteemipalveluiden arvoja 

eniten havu- ja lehtimetsiin ja vähiten kehittyneille sekä kosteikko- ja suoalueille. 
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Useissa kulttuurisia ekosysteemipalveluita kartoittavissa osallistavissa tutkimuksissa vesi 

tunnistetaan tärkeänä maiseman ominaisuutena sekä kulttuurisena ekosysteemipalveluna 

(esim. Brown & Brabyn 2012a; Brown 2013; Plieninger ym. 2013). Vesistöt ovat tärkeitä 

virkistäytymisen, esteettisyyden ja kulttuuriperinnön kohteita ja lisäksi niillä on sosiaa-

lista, biologista, opetuksellista ja elämää ylläpitävää arvoa. Puolestaan rakennettuihin, 

asuttuihin, kaupunkimaisiin sekä maaseutumaisiin alueisiin liitetään usein sosiaalisia, 

kulttuurisia, taloudellisia ja historiallisia arvoja. Lisäksi historiallinen arvo liittyy myös 

luonnollisiin ja hyvin saavutettavissa oleviin alueisiin (Brown ym. 2012; Brown & Bra-

byn 2012a: 328–329; Brown 2013: 63; Plieninger ym. 2013: 123–125). 

Tutkimusten mukaan ihmisiä miellyttävät luonnonmaisemat, ja nämä ihmisten mai-

semiin kohdistamat mieltymykset liittyvät etenkin luonnon ominaisuuksiin, vuoriin sekä 

veteen (Brown & Brabyn 2012a: 329; 2012b: 90–92). Esimerkiksi Brown ym. (2015: 32) 

huomasivat tutkimuksessaan, että Norjan korkean topografian alueita arvostetaan niiden 

maiseman ja koskemattoman luonnon vuoksi. Luonnollisen kasvi- ja eläinlajiston lisäksi 

luonnonmaisemia ja vuoristoisia alueita arvostetaan myös niiden tarjoamien virkistyksel-

listen ja esteettisten arvojen vuoksi (Brown & Brabyn 2012a: 321–327). Ekologiset arvot 

sijaitsevat usein samoilla alueilla kuin esteettiset ja virkistysarvot, ja korkeita arvoja on 

esimerkiksi vuoristoisilla alueilla, joilla on suojeltu luonnontilaisia alueita ja joilla ei ole 

infrastruktuuria (Brown & Brabyn 2012a: 328; 2012b: 85). Alhaisen korkokuvan maise-

miin puolestaan liittyy usein sosiaalisia, taloudellisia ja historiallisia arvoja (Brown & 

Brabyn 2012a: 328–329). 

Gobsterin ym. (2007: 961–967) mukaan maiseman havaittu esteettinen arvo voi 

myös vaikuttaa sen ekologiseen laatuun. Luonnonkauneuden ja havaitun luonnollisuuden 

välillä on positiivinen yhteys, ja esimerkiksi monissa erämaissa havaittu luonnollisuus 

kartoitetaan usein lähelle objektiivisemmin mitattua ekologista laatua. Esteettisyys ja 

ekologiset arvot korreloivat positiivisesti keskenään kuitenkin vain joissakin tapauksissa, 

joten esteettisesti mielihyvää tuottavat asiat eivät välttämättä kerro ekosysteemien tervey-

destä. Ekologisesti terveet maisemat eivät siis välttämättä ole esteettisesti miellyttäviä, 

kun taas esimerkiksi kosteikot voidaan kokea epämiellyttävinä niiden biologisesta moni-

muotoisuudesta huolimatta (Gobster ym. 2007: 962). 
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Kulttuuriset ekosysteemipalvelut esiintyvät usein myös metsäisillä alueilla (esim. 

Plieninger ym. 2013: 123; Brown ym. 2016: 9). Metsät tuottavat paljon erilaisia aineetto-

mia ekosysteemipalveluita, kuten virkistyksellisiä, terapeuttisia, hengellisiä ja koulutuk-

sellisia hyötyjä (Brown 2013: 63; Plieninger ym. 2013: 125; Brown ym. 2015: 32). Myös 

paikallisidentiteetti ja kiintymys paikkaan liittyvät muita maankäyttömuotoja enemmän 

metsäisiin alueisiin, mutta myös vesistöjen lähellä sijaitseviin asuttuihin alueisiin (Brown 

ym. 2015: 32). Kaikki metsien tarjoamat kulttuuriset ekosysteemipalvelut eivät kuiten-

kaan ole miellyttäviä, vaan metsiin voi liittyä esimerkiksi pelkoa (NECR 2009: 7). Lisäksi 

metsiin liittyy tuotannollisia arvoja, kuten luonnontuotteiden keruuta (Plieninger ym. 

2013: 123; Brown ym. 2015: 32). Tuotannollisista arvoista metsästyksen ja kalastuksen 

on havaittu liittyvän metsäisiä alueita enemmän avoimiin alueisiin, kuten suoalueisiin 

(Brown ym. 2015: 28–29). 

Metsä on oleellinen kulttuuristen ekosysteemipalveluiden tuotannossa myös Suo-

messa, sillä se tarjoaa tärkeän virkistysympäristön (Tyrväinen ym. 2014a: 55; Mononen 

ym. 2016: 32). Metsään liittyviä virkistysaktiviteetteja ovat esimerkiksi luonnontuottei-

den keruu, retkeily, metsästys, hiihtäminen, suunnistus ja telttailu (Ekosysteemipalvelut 

2017). Suomalaisissa ihmisten maisema-arvostuksia kartoittaneissa tutkimuksissa arvos-

tetuimpia luontotyyppejä ovat luonnonmukaiset metsäalueet ja vesistöt (Tyrväinen ym. 

2014c: 101). Varttuneita metsiä pidetään miellyttävinä ja ihmiset arvostavat vanhaa ja 

helppokulkuista metsää, jossa on myös hyvä näkyvyys (esim. Silvennoinen ym. 2001, 

2002; Silvennoinen 2017). Myös metsätyypillä on havaittu olevan merkitystä erilaisten 

kulttuuristen ekosysteemipalveluiden tuotannossa: esimerkiksi havumetsät liittyvät vir-

kistysaktiviteetteihin ja lehtimetsät rentoutumiseen ja lisäksi luonnontuotteiden keruu on 

niissä yleisempää (NECR 2009: 100; Brown 2013: 62; Brown ym. 2015: 27). 

Erilaisten kulttuuristen ekosysteemipalveluiden ja niiden arvojen sijaitseminen sa-

malla alueella voi aiheuttaa ristiriitoja niiden kesken, ja siten myös maankäytön konfliktit 

ovat mahdollisia (esim. Brown & Brabyn 2012a: 329). Esimerkiksi metsän hakkuut voi-

vat vaikuttaa virkistäytymiseen luonnonalueiden pirstoutumisen ja pienentymisen sekä 

maiseman rumentumisen kautta (Tyrväinen ym. 2014a: 55; Silvennoinen 2017: 4). Tyr-

väisen ym. (2014c: 99–108) mukaan metsätalous on etenkin suomalaiseen maisemaan 

laajasti vaikuttava maankäyttömuoto, ja voimakkaasti metsätalouden muokkaamia alu-
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eita ja tiheitä nuoria talousmetsiä ei pidetä vetovoimaisina tai arvosteta. Maiseman ja vir-

kistysympäristöjen muuttuminen esimerkiksi avohakkuiden ja maanmuokkausten myötä 

ovat herättäneet keskustelua ja nostaneet tarvetta tutkimukselle, jotta voitaisiin ymmärtää 

paremmin ihmisten virkistysympäristöihin kohdistuvia odotuksia. 

Maankäyttömuotojen lisäksi myös maanomistusoloilla on havaittu olevan vaiku-

tusta ekosysteemiarvojen alueelliseen esiintymiseen. Esimerkiksi Hausnerin ym. (2015) 

osallistavassa tutkimuksessa selvitettiin maanomistusolojen ja ekosysteemiarvojen vä-

listä alueellista jakautumista sekä suojelualuestatuksen merkitystä ekosysteemiarvoille 

Norjassa. Heidän tutkimuksen mukaan maanomistusolot ennustavat suojelualueita pa-

remmin ekosysteemiarvojen alueellista jakautumista. Valtionmaat sekä luonnonsuojelu-

alueet ovat arvokkaita biologisen monimuotoisuuden ja luonnon koskemattomuuden kan-

nalta, kun taas kyläyhteisöjen omistamia maita arvostetaan niiden metsästys- ja kalastus-

mahdollisuuksien vuoksi. Yksityisillä mailla havaittiin myös korkeampi sosiaalinen arvo, 

sekä mahdollisuus maankäytön konflikteille. Lisäksi sosiaaliset suhteet, luonnontuottei-

den keruu sekä kulttuurinen identiteetti yhdistettiin yksityisten alueiden asutukseen. 

 

5.3 Saavutettavuus 

Saavutettavuus on tärkeä kulttuurisia ekosysteemipalveluita kuvaava tekijä (Mononen 

ym. 2016: 31). Ala-Hulkon ym. (2016: 416) mukaan saavutettavuus vaihtelee ekosystee-

mipalvelun mukaan ja niiden saavutettavuus riippuu väestön alueellisesta jakautumisesta 

ja matkustusmahdollisuuksista. Esimerkiksi lähellä kaupunkimaisia alueita sijaitsevat 

ekosysteemipalvelut ovat paremmin saavutettavissa muihin verrattuna. Ihmiset myös 

suosivat paikallisia maisemia, koska ne ovat helposti saavutettavissa (Brown & Brabyn 

2012a: 327). Brownin ja Brabynin (2012a: 330) mukaan lähellä olevien alueiden suosi-

mista voidaan kuvata termillä spatiaalinen tai maantieteellinen arvon aleneminen (spatial, 

geographic tai place-based discounting). Tämä ilmiö johtaa heidän mukaansa maisema-

arvojen keskittymiseen lähelle urbaaneja, tuttuja tai helpommin saavutettavissa olevia 

alueita, mikä osaltaan kertoo myös ihmisten arvostamista asioista. Paikan arvo sekä kiin-

tymys siihen kehittyvätkin sen mukaan, kuinka läheisiksi ja tutuiksi ne koetaan (Brown 

ja Brabyn 2012b: 85). 
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Ekosysteemipalveluiden saavutettavuuden mahdollistaa infrastruktuuri, joka vaikuttaa 

myös maisemassa havaittujen arvojen määrään ja jakautumiseen (Brown & Brabyn 

2012a: 330; Paracchini 2014: 372). Esimerkiksi autotiet mahdollistavat virkistysalueiden 

helpomman saavutettavuuden, mutta toisaalta infrastruktuurin suoraa vaikutusta esimer-

kiksi maisema-arvojen jakautumiseen voi olla hankala havaita alueellisessa tutkimuk-

sessa (Brown & Brabyn 2012a: 328, 330). Eri ekosysteemipalveluiden saavuttaminen 

riippuu infrastruktuurin lisäksi myös ihmisten halusta kuluttaa aikaa niiden saavutta-

miseksi (Ala-Hulkko ym. 2016: 416). Ekosysteemipalveluiden saavutettavuutta voidaan-

kin tutkia mittaamalla esimerkiksi niiden etäisyyttä tiestöön tai lähimpään kaupunkiin, tai 

arvioimalla niiden saavuttamiseksi käytettävää matkustusaikaa (esim. Paracchini 2014; 

Siikamäki ym. 2015: 2526; Ala-Hulkko ym. 2016: 421). Fyysisen saavutettavuuden li-

säksi voidaan puhua myös visuaalisesta saavutettavuudesta. Esimerkiksi Lapin matkailu-

keskusten loma-asumisessa arvostetaan metsäluonnon fyysisen saavutettavuuden lisäksi 

sen visuaalista saavutettavuutta (Tyrväinen ym. 2014c: 104). 

 

6. Osallistava paikkatietomenetelmä PPGIS 

Termi osallistava paikkatietomenetelmä (public participation geographic information 

systems, PPGIS) otettiin käyttöön vuonna 1996 Yhdysvalloissa kuvaamaan, kuinka 

geoinformatiikkateknologia voi tukea osallisuutta (esim. Sieber 2006: 492; Brown & 

Kyttä 2014: 123). Osallistavista paikkatietomenetelmistä käytetään myös termejä PGIS 

(participatory GIS) ja VGI (volunteered geographic information), ja ne eroavat toisistaan 

esimerkiksi käyttötarkoituksen, maantieteellisen kontekstin, kartoitusteknologian sekä ai-

neiston laadun ja keruun osalta (Brown & Kyttä 2014: 123–125). Eroa menetelmien vä-

lillä voi kuitenkin olla hankala erottaa ja yhteistä niille on tarve esittää spatiaalisia omi-

naisuuksia kartalla (Brown & Kyttä 2014: 127). Osallistavat kartoitusmenetelmät voidaan 

suunnitella juuri kyseiseen tutkimustilanteeseen sopiviksi ja niiden tukena voidaan käyt-

tää kvalitatiivisia tai kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä (Brown ym. 2016: 2). 

Osallistavalla kartoituksella tarkoitetaan prosessia, jossa yksilöt osallistuvat yh-

dessä kartan luomiseen (Brown & Fagerholm 2015: 119; Fagerholm & Palomo 2017: 

218). PPGIS:n avulla pyritään parantamaan kansalaisten sekä erilaisten sidosryhmien, 
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kuten kansalaisjärjestöjen tai paikallisyhteisöjen, osallistumista spatiaalisen informaation 

tuottamiseen (Sieber 2006: 491; Brown ym. 2012: 634; Brown 2013: 59; Brown & Kyttä 

2014: 125–126; Santos-Martín ym. 2017: 111). PPGIS-menetelmät parantavat yksilöiden 

ja yhteisön identiteettiä, sosiaalisen pääoman luomista, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, 

paikallistietämystä ja lisäksi ne toimivat asiantuntijoiden apuna sekä päätöksenteon tu-

kena (Brown ym. 2012: 634; Brown & Kyttä 2014: 125; Santos-Martín ym. 2017: 111). 

PPGIS-kartoitus on sosio-kulttuurinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla saadaan 

syvempää tietämystä ympäristön ja ihmisten välisistä vuorovaikutussuhteista (Santos-

Martín ym. 2017: 111). PPGIS-menetelmän toimivuutta tukee teoria ryhmän viisaudesta, 

jossa kollektiivinen älykkyys nähdään parempana sosiaalisten ja ympäristöongelmien rat-

kaisemisessa (Surowiecki 2005; Priess & Kopperoinen 2017: 223). Surowieckin (2005) 

mukaan ihmisryhmä pystyy tuottamaan tietoa ja ratkaisuja ongelmiin, joita yksittäisen 

ihmisen, edes asiantuntijan, olisi mahdoton ratkaista. Hänen mielestä ryhmän viisaus toi-

mii parhaiten silloin, kun jokainen ryhmään kuuluva yksilö ajattelee ja käyttäytyy mah-

dollisimman itsenäisesti. Ryhmän viisautta voidaan hyödyntää esimerkiksi ekosysteemi-

palveluiden tunnistamisessa ja maankäytön suunnittelussa (Brown & Kyttä 2014: 126; 

Brown & Fagerholm 2015: 120). Esimerkiksi maankäytönsuunnittelu ei ole yksittäinen 

ratkaistava ongelma, vaan jatkuva sosiaalinen prosessi (Brown & Kyttä 2014: 126). 

PPGIS-menetelmiä onkin yleisesti pyritty käyttämään kansalaisten osallistumisen paran-

tamiseen esimerkiksi alue- ja kaupunkisuunnittelussa hallinnollisten suunnitteluvirasto-

jen toimesta (Brown & Fagerholm 2015: 119). Esimerkiksi Suomessa on kehitetty kan-

sallinen PPGIS-ohjelmisto Harava, jota paikalliset päättäjät voivat hyödyntää maankäy-

tönsuunnittelussa (Brown & Kyttä 2014: 125; Harava 2017). Lisäksi osallistavilla kartoi-

tusmenetelmillä on pyritty kartoittamaan esimerkiksi maisema-arvoja, kokemuksia, paik-

kojen laatua sekä mielipiteitä alueiden kehittämiseen (Brown & Kyttä 2014: 127). 

PPGIS on taloudellisesti ja ajallisesti kustannustehokas tapa kerätä spatiaalista ai-

neistoa, jota voidaan saada vaivattomammin myös kaukaisemmilta alueilta (Brown & 

Kyttä 2014: 126; Brown & Fagerholm 2015: 129). PPGIS-menetelmiä on useita ja ne 

vaihtelevat yksinkertaisista paperikartoista kehittyneempiin tietokoneperusteisiin sovel-

lutuksiin (Brown ym. 2012: 634–635). Internet-perusteisen paikkatietotutkimuksen 

avulla saavutetaan usein suurempi kohdeyleisö ja voidaan samalla hyödyntää kehitty-

neempiä kartografisia ominaisuuksia digitaalisissa kartoissa, kuten karttojen lähennys ja 
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loitonnus sekä useiden karttatyyppien samanaikainen hyödyntäminen (Brown ym. 2012: 

648; Fagerholm & Palomo 2017: 219). Digitaaliset kartoitusmenetelmät tuottavat tarkem-

paa spatiaalista tietoa kuin paperikartat, ja kartalle merkityn kohteen tarkkuus riippuu 

kartan mittakaavasta ja vastaajien kyvystä merkitä kohteita (Brown & Kyttä 2014: 131).  

Brownin ym. (2012: 645, 648) mukaan osallistujamäärä Internet-kyselyissä on jää-

nyt usein vähäiseksi, ja osa vastaajien kartoittamista tekijöistä voi yli- tai alikorostua alu-

eella. Lisäksi tutkimukseen osallistujat eivät välttämättä ole edustava otos tutkimusalueen 

perusjoukosta, vaan he ovat usein korkeammin koulutettuja ja edustavat enemmän asian-

tuntijoiden joukkoa. Vastaajat eivät siis edusta yleistä perusjoukon mielipidettä, vaan he 

tietävät enemmän luonnosta ja tieteestä, ja heillä on vahvempi yhteys luontoon. Vastaa-

jien ominaisuudet, kuten sukupuoli, ikä ja koulutustaso voivatkin vaikuttaa heidän kar-

toittamiin spatiaalisiin ominaisuuksiin sekä niiden määrään (Brown & Reed 2009; Brown 

& Kyttä 2014: 133). 

Brownin ym. (2012: 644–645) ekosysteemipalveluita kartoittavassa osallistavassa 

paikkatietotutkimuksessa havaittiin, että ihmisten mielestä Internet-pohjaiseen paikkatie-

tokyselyyn on helppo vastata. Osa vastaajista kuitenkin ilmoitti, että olisivat tunnistaneet 

enemmän luonnon arvoja, jos olisivat tunteneet alueen paremmin tai jos heillä olisi ollut 

enemmän tietämystä luonnosta. Tutkijat kuitenkin arvioivat, ettei vastaajien yleisesti pa-

rempi tietämys alueesta tai luonnosta olisi muuttanut heidän vastauksiaan merkittävästi. 

Osallistaviin paikkatietokyselyihin liittyykin ihmisten tietämys, havainnointikyky sekä 

kyky muistaa tuntemuksia ja kokemuksia tietyssä paikassa tai maisemassa, tai tämän ko-

kemuksen puuttuessa heidän kykynsä sijoittaa mahdollisia kohteita kartalle (Brown 2013: 

59; Brown & Kyttä 2014: 127). Osallistujilla ei siis tarvitse olla suoraa yhteyttä kartoitet-

tavaan kohteeseen, vaan he voivat silti antaa sille arvon (Santos-Martín ym. 2017: 109). 

PPGIS-kartoitukseen osallistujat saavat yleensä itse päättää missä ja milloin osal-

listuvat kyselyyn (Brown & Fagerholm 2015: 129). Heillä on kuitenkin todennäköisesti 

rajallinen määrä vastausaikaa käytettävissään, joten he valitsevat kartalta tärkeimmät 

maantieteelliset alueet kuvaamaan kartoitettavia arvoja (Brown & Brabyn 2012b: 88). 

Valinta sijoittaa karttamerkki tietylle alueelle ei siis tarkoita, että sitä ei sijoittaisi myös 

toiselle alueelle, eli sijaintipäätös kertoo ennemmin vahvasta arvosta kuin muiden aluei-

den arvojen puuttumisesta (Brown & Brabyn 2012b: 89). Lisäksi ihmisten on havaittu 
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suosivan heille tuttuja ja lähellä olevia paikkoja, joka voi näkyä esimerkiksi kartoitetta-

vien arvojen keskittymisenä helpommin saavutettavissa oleville alueille (Brown & Bra-

byn 2012a, 2012b). 

 

6.1 PPGIS ekosysteemipalveluiden tutkimuksessa 

Ekosysteemipalveluiden tarjoamat hyödyt ovat tiettyyn paikkaan sidottuja, joten niitä on 

hyvä tarkastella paikkatieto-ohjelmien avulla (Boyd & Banzhaf 2007: 622). Ekosystee-

mipalveluiden kartoitus osallistavilla paikkatietomenetelmillä on ollut vähäistä ja osin 

kehittymätöntä, sillä se on suhteellisen uusi tutkimusmenetelmä (Brown ym. 2015: 20; 

Brown & Fagerholm 2015: 119–120). Osallistavien paikkatietomenetelmien hyödyntä-

minen ekosysteemipalveluiden tutkimuksessa on kuitenkin kasvanut 2000-luvun alusta 

alkaen, sen käyttötarkoituksien myös monipuolistuessa (Brown ym. 2015: 20; Fagerholm 

& Palomo 2017: 218). 

Kulttuurisia ekosysteemipalveluita on kartoitettu vähemmän verrattuna esimerkiksi 

säätely- ja tuotantopalveluihin, mutta niitä tunnistetaan paremmin verrattuna muihin 

ekosysteemipalveluihin (esim. Brown ym. 2012; Kopperoinen ym. 2017: 199; Maes 

2017b: 89). PPGIS-menetelmät soveltuvatkin hyvin kulttuuristen ekosysteemipalvelui-

den tunnistamiseen ja kartoittamiseen, koska niiden avulla voidaan tunnistaa subjektiivi-

sia, abstrakteja ja symbolisia kulttuurisia palveluita, jotka muuten jäisivät huomioimatta 

(Brown & Kyttä 2014: 132; Brown & Fagerholm 2015: 120; Brown ym. 2016: 2; Burk-

hard & Maes 2017: 274; Fagerholm & Palomo 2017: 121). Ihmiset tunnistavat kulttuuri-

sia ekosysteemipalveluita hyvin, koska ne ovat usein konkreettisia ja heidän arkielämään 

ja elämänkokemukseen liittyviä (Brown ym. 2012: 648; Plieninger ym. 2013). Kulttuuri-

set ekosysteemipalvelut rakentuvatkin ihmisten yksilöllisille käsityksille, minkä vuoksi 

niiden varmistaminen voi olla myös hankalaa (Fagerholm & Käyhkö 2009: 58). Lisäksi 

yksittäiset henkilöt havaitsevat kulttuurisia ekosysteemipalveluita eri tavoin lähtökohdis-

taan riippuen, jopa hyvin homogeenisilla paikallisalueilla (esim. Suckall ym. 2009; 

Plieninger ym. 2013). 

Kulttuurisia ekosysteemipalveluita on tavallisesti tutkittu perehtymällä esimerkiksi 

luonnonkauneuteen, matkailu- ja kulttuuriperintökohteisiin sekä kirjallisuuteen, mutta 
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nämä eivät ole riittäviä menetelmiä tarkan ja yksityiskohtaisen tiedon saamiseksi kysei-

sistä palveluista (Brown & Fagerholm 2015: 120; Kopperoinen ym. 2017: 200). Tarkem-

man tiedon saavuttamiseksi sekä ekosysteemipalveluiden tunnistamisen ja arvioimisen 

kannalta olisi tärkeää osallistaa paikallisia ihmisiä, jotta voitaisiin huomioida suoraan ky-

seisistä palveluista hyötyvien ihmisten tietämys, sekä tuottaa tärkeää tietoa kansalaisten 

arvoista päätöksenteon tueksi (Kumar & Kumar 2008; Brown ym. 2012; Brown 2013: 

58; Brown & Kyttä 2014: 126; Kopperoinen ym. 2017: 200). Dunfordin ym. (2017: 134) 

mukaan tietyt ekosysteemipalvelut saattavat olla toisia tärkeämpiä paikallistasolla, jolloin 

se näkyy myös paikallisten niille asettamassa arvossa. Osallistavien paikkatietomenetel-

mien avulla näitä paikallisesti tärkeitä ekosysteemipalveluita saadaan korostettua. 

Ekosysteemipalveluiden kartoittaminen ja kartalla esittäminen on hyödyllistä, jotta 

voidaan lisätä ihmisten tietämystä eri alueiden ekosysteemipalveluista ja ekosysteemien 

tuottamista hyödyistä, sekä tunnistaa ekosysteemipalveluiden kysyntää ja tarjontaa 

(Brown & Fagerholm 2015: 130; Burkhard & Maes 2017: 25). Ekosysteemipalveluiden 

kartoitus voi myös auttaa parantamaan niiden tuotantoa, suojelua ja hallintaa tietyillä alu-

eilla (Brown & Fagerholm 2015: 130; Syrbe ym. 2017: 151).  Osallistava kartoitus voi 

auttaa myös esimerkiksi löytämään sosio-ekologisia järjestelmiä sekä ekosysteemipalve-

luiden sosiaalisia arvoja, tai tunnistamaan maisema-arvoja, joita voidaan edelleen hyö-

dyntää maankäytön suunnittelussa ja ympäristön hallinnassa (Brown & Brabyn 2012a: 

318; Brown 2013: 58; Brown & Kyttä 2014: 131). 

Ekosysteemiarvojen osallistava kartoitus on hyödyllistä etenkin kulttuuristen 

ekosysteemipalveluiden tunnistamisessa, sillä ekosysteemiarvot tuovat esiin ekosystee-

mien ominaisuuksia, jotka liittyvät ihmisten hyvinvointiin (Brown ym. 2015: 19). Kar-

toitettuja ekosysteemiarvoja voidaankin pitää ekosysteemipalveluiden indikaattoreina, ja 

ekosysteemiarvojen avulla voidaan selvittää ihmisten saamia hyötyjä ekosysteemeistä, eli 

ekosysteemipalveluita (Hausner ym. 2015: 446–447). Jos osallistavaan kartoitukseen 

vastaaja pitää tiettyä paikkaa arvokkaana, kertoo se paikan tuottamasta hyödystä tai pal-

velusta (Brown ym. 2016: 2). Ekosysteemipalveluita on pystytty kartoittamaan myös si-

ten, että osallistujat ovat tunnistaneet spatiaalisesti ekosysteemien suoria ja epäsuoria 

hyötyjä hyvinvoinnille, jonka seurauksena ekosysteemipalveluiden tärkeyttä on voitu ar-

vioida (Brown & Fagerholm 2015: 120). PPGIS-menetelmä toimiikin hyvin ekosystee-
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mipalveluiden tutkimisessa, ja sen tuottaman spatiaalisen aineiston avulla voidaan empii-

risesti tutkia esimerkiksi ihmisten tunnistamien maisema-arvojen, kuten virkistyksellis-

ten, taloudellisten ja ekologisten arvojen sekä luonnonmaiseman piirteiden välistä suh-

detta (Brown ym. 2012: 645; Brown & Brabyn 2012b: 84–85; Brown ym. 2015: 19; 

Brown & Fagerholm 2015: 127). Kulttuurisia ekosysteemipalveluita tuottavien alueiden 

tunnistamisessa ei kuitenkaan ole aikaisemmin huomioitu riittävästi tärkeitä ekologisia 

alueita, ja PPGIS tarjoaakin mahdollisuuden kulttuurisen ekosysteemipalveluaineiston 

sekä ekologisen aineiston yhdistämiseen (Plieninger ym. 2013; Karimi ym. 2015: 10). 

Brownin ym. (2016: 1) mielestä yksi merkittävä este ekosysteemipalveluiden tut-

kimiselle on primaaridatan puuttuminen etenkin kulttuuristen ekosysteemipalveluiden 

osalta. Tämän vuoksi on kehitetty erilaisia teoreettisia spatiaalisten arvojen siirtämisme-

netelmiä (spatial value transfer), jotta ekosysteemipalveluiden sijainteja voitaisiin tun-

nistaa myös muilla maantieteellisillä alueilla, joilla niitä ei ole aiemmin tutkittu. Esimer-

kiksi Brown ym. (2015) ovat testanneet kyseisen menetelmän avulla, onnistuuko mitat-

tujen ekosysteemiarvojen siirtäminen toiselle alueelle, josta ei ole aineistoa kerättynä. He 

tutkivat ekosysteemiarvojen ja maiseman fyysisten piirteiden välistä yhteyttä osallistavan 

kartoitustutkimuksen avulla Norjassa ja vertailivat toisiinsa kahden eri tutkimusalueen 

ekosysteemiarvoja ja maankäyttömuotoja. Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden arvojen 

siirtäminen alueelta toiselle toimii kuitenkin vain silloin, kun alueet ovat samankaltaisia 

luonnonmaisemaltaan, niiden väestön sosiaaliset ja kulttuuriset arvot ovat samankaltaisia 

sekä primaaridatan otoskoko on suuri ja puolueeton (Brown ym. 2016: 1). Yksi haaste 

spatiaalisten arvojen siirtämiseen onkin alueiden heterogeenisyys niin luonnonympäris-

töltään kuin kulttuureiltaan (Brown ym. 2016: 1). 

 

7. Tutkimusalue 

Tutkimusalue (14380 km2) sijaitsee Pohjois-Suomessa Keski-Lapin alueella (kuva 2) ja 

se käsittää osan Kolarin, Kittilän, Sodankylän, Muonion, Pelkosenniemen ja Savukosken 

kunnista. Valtionmaan osuus pinta-alasta on noin 10488 km2 ja yksityisen alueen osuus 

noin 1965 km2. Tutkimusalueen suurimpien kuntien Kolarin, Kittilän ja Sodankylän yh-

teenlaskettu asukasluku on noin 19 000 (liite 1; Kuntien avainluvut 2017). Korkea-asteen 

tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä vuonna 2016 oli kunnissa noin 20 
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% (liite 1). Työllisyysaste vaihteli noin 67–73 % kuntien välillä. Palvelualoilla työpaik-

koja oli eniten, toiseksi eniten jalostuksen parissa ja vähiten alkutuotannossa (liite 1). 

Alueen suurimmat elinkeinot ja maankäyttömuodot ovat metsätalous, matkailu, kaivos-

toiminta ja porotalous. Suojelualueita lukuun ottamatta alueen metsä on kaupalliseen tuo-

tantoon tarkoitettua talousmetsää. Tutkimusalueella on myös ollut 2000-luvulla aktiivista 

malmin etsintää ja vuonna 2018 alueella oli yhdeksän voimassa olevaa ja kolme lupaha-

kemusvaiheessa olevaa valtaus- ja kaivospiirialuetta. Suurimmat toiminnassa olevista 

kaivoksista ovat Kevitsan avolouhos Sodankylässä ja Suurikuusikon kultakaivo  s Kitti-

lässä (Alueen kaivokset 2018; Kaivospiiri 2018). 
  

Tutkimusalueella on paljon metsiä, suuria soita ja jokia (kuva 2). Alueen topografia 

on varsin tasaista lukuun ottamatta vaaroja ja tuntureita, joista korkein on Yllästunturi: 

719 metriä merenpinnasta (kuva 3; Ylläs 2016). Tutkimusalueella on useita lailla tai ase-

tuksilla perustettuja luonnonsuojelualueita sekä luonnonsuojeluohjelma-alueita (kuva 4), 

jotka on perustettu suojelemaan alueen ainutlaatuista maisemaa, elinympäristöjä sekä la-

jeja. Soiden suojelu- sekä suojeluohjelma-alueita tutkimusalueella on 45, lehtojen suoje- 

 

Kuva 2. Tutkimusalue ja sen maankäyttömuodot. 
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lu- ja suojeluohjelma-alueita 14, vanhojen metsien suojeluohjelma-alueita 18 ja lintuve-

sien suojeluohjelma-alueita kaksi. Lisäksi alueella on 26 Natura2000-kohdetta, viisi mai-

semakokonaisuutta, yksi erityinen suojelualue, yksi harjujensuojeluohjelma-alue sekä 

yksi kansallis- ja luonnonpuistojen kehittämisohjelmaan kuuluva luonnonpuisto. Lisäksi 

alueen pohjoisosaan sijoittuu osa Puljun erämaa-alueesta (Luonnonsuojeluohjelma-alueet 

2010; Natura2000-alueet 2016; Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet 2017). 

Kansallispuistoja on tutkimusalueella kolme (kuva 4), joista suurin on Pallas-Ylläs-

tunturin kansallispuisto. Tutkimusalueen pohjoisosassa sijaitsee myös osittain Lemmen-

joen kansallispuisto sekä eteläosassa pieni alue Pyhä-Luoston kansallispuistosta. Pallas-

Yllästunturin kansallispuisto on Suomen suosituin kansallispuisto kävijämäärien mukaan 

ja vuonna 2015 siellä vierailtiin 525600 kertaa (Metsähallitus 2016). Pyhä-Luoston kan-

sallispuiston kävijämäärä oli samana vuonna 115100 (Metsähallitus 2016). Kansallispuis-

tot on perustettu lainvoimalla valtion omistamille maille ja niitä ylläpitää valtion omis-

tama organisaatio Metsähallitus. Kansallispuistojen ensisijainen tarkoitus on suojella 

luonnon monimuotoisuutta ja tarjota luontoelämyksiä sekä retkeilymahdollisuuksia (Tol-

vanen ym. 2014a: 112; Siikamäki ym. 2015: 2524). Tutkimusalueella on hyvät mahdol-

lisuudet virkistäytymiselle, koska siellä on monia vaellus-, luonto- ja ulkoilureittejä sekä 

lintutorneja (esim. Luonto- ja ulkoilureitit 2017). 

Kansallispuistojen lisäksi tutkimusalueen suurimmat matkailukohteet ovat Levin, 

Ylläksen ja Luoston hiihtokeskukset. Kittilän kunnassa sijaitseva Levin hiihtokeskus on 

kävijämäärältään suosituin hiihtokeskus koko Suomessa (Matkailukohteiden kävijämää-

rät 2007). Ylläs, Levi ja Luosto ovat myös matkailukeskuksia, joiden toiminta rakentuu 

matkailu- ja luontopalveluista. Matkailukeskukset ovat kaupunkimaisia ympäristöjä, joi-

den toiminta tähtää taloudelliseen kannattavuuteen (Tolvanen ym. 2014a: 112).  Ylläksen 

ja Levin matkailukeskukset ovat syntyneet tuntureiden juurella sijaitseviin kyliin, ja ne 

muodostuvat kolmesta piirteestä: kaupunkimaisesta keskuksesta, maaseutukylästä ja erä-

maisesta luonnosta (Mettiäinen 2007: 14, 92). Matkailukeskukselle ei ole olemassa tark-

kaa määritelmää, mutta olennaisesti siihen liittyvät vetovoimatekijät ja palvelut (Kaup-

pila 2004: 11–13). Lapin matkailun vetovoimatekijöitä ovat esimerkiksi puhdas luonto, 

kauniit maisemat sekä hiljaisuus ja rauha (kuva 5; Tyrväinen ym. 2014b: 203). Tyypillistä 

matkailukeskuksille on niiden täyttyminen sesonkiaikana (Tuulentie & Pitkänen 2014: 

95). 
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Kuva 3. Tutkimusalueen korkokuva ja vesistöt. 

Kuva 4. Tutkimusalueen suojelu- ja kaivosalueet. 
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Kuva 5. Maisema Levin huipulta Pallas-Yllästunturin kansallispuiston suuntaan (Kuva: 

Katja Kangas). 

 

Matkailukeskusten ympäristöongelmiin liittyvät ympäristömuutokset, ympäristön pilaan-

tuminen ja metsäympäristön väheneminen ja pirstoutuminen (Tolvanen ym. 2014a: 117). 

Esimerkiksi kaivostoiminta vaikuttaa luonnon virkistyskäyttöön sekä matkailun vetovoi-

matekijöihin muokkaamalla luonnonympäristöä ja maisemaa (Tyrväinen ym. 2014b: 

202–204; Pettersson ym. 2017). Virkistys- ja matkailuelämykset ovat herkkiä maiseman 

muutoksille etenkin tunturialueilla (Tyrväinen ym. 2014c: 99). Kaivostoiminta ja mat-

kailu ovat usein myös ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi Ylläksen matkailukeskuksen 

lähellä sijaitseva Hannukaisen kaivoshanke on aiheuttanut ristiriitoja alueen toimijoiden 

kesken (Tyrväinen ym. 2014b: 202–204). Kaivostoiminta vie alaa myös poronhoidolta ja 

rikkoo porojen laidunkiertoa ja -rauhaa (Kaivoshankkeet varjostavat Lapin luontoa 2015; 

Pettersson ym. 2017). Myös metsäteollisuuden ja matkailun välillä on kilpailua metsäym-

päristön käytön suhteen, ja metsien käytön yhteensovittaminen eri toimialojen keskuu-

dessa vaatiikin suunnittelua (Tyrväinen ym. 2014b). 
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8. Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineisto koostuu kahdesta osiosta: osallistavaan paikkatietomenetelmään 

(PPGIS) pohjautuvasta kyselyaineistosta sekä ympäristömuuttujien aineistosta. Aineisto 

on koottu eri organisaatioiden tietokantalähteistä ja sitä on käsitelty ja yhdistelty ArcMap 

10.3 -ohjelmalla. 

 

8.1 PPGIS-aineisto 

Tutkimusaineisto liittyi Luonnonvarakeskuksen, Lapin yliopiston ja Geologian tutkimus-

keskuksen ”Adaptiivinen muutoksen hallinta kohti kestävää taloutta arktisella alueella 

(GovAda)” -tutkimushankkeeseen, jonka avulla on kehitetty toimintamallia kestävään 

maankäytön suunnitteluun ja eri käyttömuotojen yhteensovittamiseen. Tutkimusaineisto 

kerättiin osallistavalla paikkatietopohjaisella kyselytutkimuksella (PPGIS), jossa selvitet-

tiin vastaajille tärkeitä paikkoja Kolarin, Kittilän ja Sodankylän kuntien alueella. Kysely 

toteutettiin suomeksi ja se oli kaikille avoimena Internetissä vuoden 2015 syyskuusta 

vuoden 2016 helmikuun loppuun asti. Aineisto saatiin käyttöön Luonnonvarakeskukselta 

ja se sisälsi tietoa eri kohteiden sosiaalisista ja kulttuurisista arvoista (ks. Brown ym. 

2017). Saadun aineiston avulla pyrittiin tunnistamaan alueen kulttuurisia ekosysteemipal-

veluita. 

Lapin tärkeät paikat -nimisessä osallistavassa paikkatietopohjaisessa kyselyssä sel-

vitettiin paikallisten, matkailijoiden ja loma-asunnon omistajien näkemyksiä tutkimus-

alueen käytöstä ja sen kehittämisestä (LUKE 2015). Kyselyyn pääsi vastaamaan verkko-

sivuilla saadulla pääsykoodilla, jonka avulla pystyi myös myöhemmin palaamaan uudes-

taan kyselyyn ja karttamerkintöihin. Vastaajien tavoittamiseen käytettiin useita eri tapoja. 

Kyselyyn lähetettiin kutsukortteja satunnaisotannalla valituille 3000 paikalliselle ja li-

säksi matkailusesongin aikana jaettiin esitteitä kyselystä kuntakeskuksissa sekä Levin, 

Ylläksen ja Luoston matkailukeskuksissa. Lisäksi lähetettiin sähköpostikutsuja sidosryh-

mille, kuten kaivosalan toimijoille, metsänhoitajille, paliskunnille sekä luonnonsuojelun 

edustajille. Kyselyä mainostettiin myös sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi facebookissa 

ja twitterissä. 
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Vastaaminen kyselyyn vei aikaa noin 15–20 minuuttia. Kyselyn ensimmäisessä osiossa 

pyydettiin ilmoittamaan taustatietoja, kuten syntymävuosi, sukupuoli ja kotikunta (liite 

2). Kyselyn toisessa osiossa vastaajat pääsivät merkitsemään kartalle erilaisilla merkeillä 

tärkeinä pitämiään paikkoja, sekä näkemyksiään alueen kehittämisestä (liite 2). Brownin 

ja Fagerholmin (2015: 124) mukaan aikaisemmissa tutkimuksissa, jotka ovat käsitelleet 

ekosysteemipalveluiden kartoittamista osallistavilla menetelmillä, karttojen mittakaavat 

ovat olleet hyvin vaihtelevia. Tässä tapauksessa kyselyn digitaalisen Google -karttapoh-

jan mittakaava oli muunneltavissa, jolloin vastaajat pystyivät itse määrittämään kartan 

mittakaavan karttaa lähentämällä ja loitontamalla. Merkintöjen tekemiselle oli myös ase-

tettu tietty mittakaavan taso, jota karkeammalla mittakaavalla merkintöjä ei voinut tehdä. 

Kartta piti siis tarkentaa tietylle tasolle merkintöjen tekemiseksi, jotta paikannusten mit-

tavirhe pysyisi mahdollisimman pienenä. Kartan lisäksi vastaaja pystyi tarkastelemaan 

alueen ilmakuvaa ja sai myös halutessaan näkyviin kartalle erilaisia paikantamista hel-

pottavia karttatasoja, kuten tutkimusalueen rajat sekä kaivos- ja suojelualueet. 

Vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle heille tärkeitä paikkoja, sekä paikkoja 

joissa eri käyttömuotoja tulisi heidän mielestä sallia tai lisätä ja rajoittaa tai vähentää (liite 

2). Paikkojen merkitseminen kartalle tehtiin pisteinä: raahaamalla ja pudottamalla kartta-

merkki kartalle. Merkitsemisen jälkeen karttamerkkiä pystyi siirtelemään samalla tavalla. 

Pisteet ovat yleisimmin käytetty merkitsemistapa PPGIS-tutkimuksissa, etenkin kun vas-

taajat kartoittavat näkemyksiään ilman avustajaa (Brown & Fagerholm 2015: 124; Fager-

holm & Palomo 2017: 219). Vastaajat pystyivät merkitsemään kartalle samoilla merkeillä 

useita kertoja ja merkitä niin monta paikkaa kuin halusivat. Tärkeän paikan luokkia oli 

yhteensä kymmenen (taulukko 2) ja alueen käyttömuotojen kehittämiseen liittyviä luok-

kia kuusi (liite 2). Tässä tutkimuksessa keskitytään tärkeitä paikkoja kuvaaviin merkin-

töihin, sillä alueen käyttömuotojen kehittämistä tämän aineiston perusteella on tutkittu jo 

tarkemmin Brownin ym. (2017) tutkimuksessa. 

Tärkeiden paikkojen luokat (taulukko 2) kuvaavat kulttuurisia ekosysteemiarvoja 

ja ne perustuvat pääosin Brownin ym. (2015) sekä Hausnerin ym. (2015) tutkimusten 

ekosysteemiarvojen luokitteluun. Ennalta määrättyjen luokkien lisäksi kartalle pystyi 

myös merkitsemään muun tärkeän kohteen. Vastaajilla oli myös mahdollisuus kertoa 

merkitsemistään paikoista lisäämällä selityksen kunkin merkinnän jälkeen avautuvaan 
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avoimeen tekstikenttään. Kyselyn lopussa kysyttiin vielä taustatietoja, kuten suhdetta kar-

talla olevaan alueeseen (liite 2). 

 

Taulukko 2. Ekosysteemiarvot ja niiden selitteet. 

Ekosysteemiarvo Selite 

Liikunta ja retkeily 
Kohteet ovat sinulle tärkeitä retkeily- ja luontoliikuntapaikkoja (esim. 

telttailu, patikointi, hiihto, laskettelu, pyöräily, ratsastus). 

Metsästys/kalastus Kohteet ovat sinulle tärkeitä metsästys- tai kalastuskohteita. 

Luonnontuotteiden 

keruu 

Kohteet ovat sinulle tärkeitä marjojen, sienien, yrttien tai muiden luon-

nontuotteiden keruun kannalta. 

Moottorikelkkailu/ 

mönkijäajelu 

Kohteet ovat sinulle tärkeitä moottorikelkkailun tai mönkijäajelun 

kannalta. 

Luontoarvot 
Kohteet ovat sinulle tärkeitä eläin- ja/tai kasvilajiston tai elinympäris-

töjen kannalta. 

Rauhallinen ja hil-

jainen ympäristö 

Kohteet ovat sinulle tärkeitä rauhallisen ja hiljaisen ympäristön 

vuoksi. 

Kaunis maisema 
Kohteet ovat sinulle tärkeitä niiden kauniin maiseman tai luonnon 

vuoksi. 

Kulttuurihistoria 
Kohteet ovat sinulle tärkeitä niiden historian, kulttuurin tai perinteiden 

vuoksi. 

Taloudellinen hyöty 

Kohteet ovat tärkeitä niiden sinulle tuottaman taloudellisen hyödyn 

vuoksi (esim. matkailuelinkeino, kaivostoiminta, metsätalous, poron-

hoito). 

Muu tärkeä kohde Merkitse kohteet, jotka ovat sinulle muuten tärkeitä ja kuvaile miksi. 

 

8.2 Ympäristömuuttujien aineistot 

Ympäristömuuttujien aineistot kerättiin eri lähteistä. Muuttujat jaettiin kolmeen eri luok-

kaan: ekologisiin, saavutettavuus- sekä maisemarakennemuuttujiin (taulukko 3). Tarkas-

teltavia ekologisia muuttujia ovat kokonaisekologinen arvo (Tolvanen ym. 2014b; Kan-

gas ym. 2016), puuston ikä- ja tilavuus sekä elinympäristöjen monimuotoisuus. Koko-

naisekologinen arvo kuvaa lajien ja elinympäristöjen monimuotoisuutta sekä suojeluar-

voa (Kangas ym. 2016). Puuston tilavuus ja ikä -aineistot valittiin kuvaamaan ekosystee-

mien stabiiliutta, joka myös osaltaan kertoo ekosysteemien monimuotoisuudesta. Lisäksi 
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kasvillisuuden rakenne on osa luontoa ja sen havaitsemista, ja se liittyykin läheisesti kult-

tuurisiin ekosysteemipalveluihin esimerkiksi esteettömien näkymien säilyttämisen ja yl-

läpitämisen kautta (Schneiders & Müller 2017: 36). Elinympäristöjen monimuotoisuus 

on osa luonnon monimuotoisuutta ja siihen liittyy läheisesti geodiversiteetti sekä maise-

marakenteen heterogeenisyys (Tirri ym. 2001: 210; Syrbe & Walz 2012: 80; Alahuhta 

ym. 2018). Maisemarakennetta kuvaaviin muuttujiin valittiin topografia sekä maankäyt-

tömuodot, ja saavutettavuutta tutkittiin havaintopisteiden etäisyytenä tieverkostoon sekä 

matkailu- ja kuntakeskuksiin. 

 

Taulukko 3. Ympäristömuuttujien taustatiedot. 

Muuttujaryhmä Muuttuja Selite Yksikkö Lähde 

Maisemarakenne-

muuttujat 
Avosuot 

Avosoiden 

pinta-ala 
20 x 20 m Corine 2012 

 Lehtimetsä 
Lehtimetsän 

pinta-ala 
20 x 20m Corine 2012 

 Havumetsä 
Havumetsän 

pinta-ala 
20 x 20m Corine 2012 

 Sekametsä 
Sekametsän 

pinta-ala 
20 x 20m Corine 2012 

 Joet Jokien pinta-ala 20 x 20m Corine 2012 

 Järvet Järvien pinta-ala 20 x 20m Corine 2012 

 Rakennettu alue 
Rakennetun alueen 

pinta-ala 
20 x 20m Corine 2012 

 
Elinympäristöjen 

monimuotoisuus 

Maankäyttö- 

luokkien summa 
kpl Corine 2012 

 Topografia 
Korkeus merenpin-

nasta 
metri MML 2015 

Ekologiset 

muuttujat 

Kokonaisekologi-

nen arvo 
- - LUKE 2016 

 Puuston ikä - vuosi VMI 2013 

 Puuston tilavuus - m3/ha VMI 2013 

Saavutettavuus-

muuttujat 

Etäisyys kunta- ja 

matkailukeskuksiin 
- metri - 

 Etäisyys tiestöön - metri 
Digiroad 

2016 

 

Tutkimusalueen elinympäristöjen monimuotoisuutta ja maisemarakennetta kuvaamaan 

valittiin Corine maanpeite 2012-paikkatietoaineisto, joka kuvaa Suomen maankäyttöä ja 

maanpeitettä vuonna 2012. Aineisto on ladattu Suomen ympäristökeskuksen verkkosi-

vuilta, se on rasterimuodossa ja sen erotuskyky on 20 x 20m. Aineistosta laskettiin 

elinympäristöjen monimuotoisuutta kuvaavaksi muuttujaksi elinympäristöjen lukumäärä. 
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Corine-maankäyttöaineistoa on hyödynnetty aiemminkin ekosysteemipalveluiden tutki-

misessa esimerkiksi Euroopassa (Syrbe ym. 2017: 152). 

Korkeusmalli on saatu maanmittauslaitoksen (MML 2015) avoimen datan tietokan-

nasta ja sen erotuskyky on 10 x 10 m. Saavutettavuusmuuttuja laskettiin ArcMap -paik-

katieto-ohjelmassa Near-työkalulla tärkeiden paikkojen havaintopisteiden etäisyytenä 

metreinä tieverkkoon sekä kunta- ja matkailukeskuksiin. Liikenneviraston ylläpitämä tie-

verkkoaineisto Digiroad (2016) saatiin PaiTuli-paikkatietokannasta ja se sisältää teiden 

ja katujen geometriatiedot sekä liikkumisen suunnittelua palvelevat ominaisuustiedot. 

Metsäntutkimuslaitoksen keräämän Valtakunnan metsien inventointiaineiston (VMI) 

puuston tilavuus- ja ikäaineistot vuodelta 2013 saatiin Luonnonvarakeskuksen avoimien 

aineistojen tiedostopalvelusta. Puuston tilavuus on ilmoitettu kuutioina (m3/ha) ja puus-

ton ikä vuosina, ja niiden tunnusluvut laskettiin jokaiselle tutkimusruudulle. 

Ekologisten arvojen aineisto saatiin Luonnonvarakeskukselta ja se sisälsi tietoa 

hehtaarin ruutukoossa. Kokonaisekologista arvoa kuvaava aineisto sisälsi tietoa luonnon-

suojelullisesti tärkeistä lajeista, elinympäristöistä ja suojelualueista sekä muista alueista, 

joilla ihmistoimintaa on rajoitettu lailla tai säädöksillä, kuten metsälakikohteet tai luon-

nonsuojelulain kohteet (Tolvanen ym. 2014b; Kangas ym. 2016). Kokonaisekologisen 

arvon muuttuja laskettiin samaan tapaan kuin Vaara-Kainuun matkailualueen toiminta-

mallin suunnittelussa (Tolvanen ym. 2014b; Kangas ym. 2016), neljän eri tietokerroksen 

avulla. Ensimmäinen tietokerros sisälsi laki- ja säädösperustaiset alueet ja kohteet, toinen 

tietokerros arvokkaat elinympäristöt, kolmas tietokerros uhanalaisten ja harvinaisten la-

jien esiintymät ja neljäs tietokerros elinympäristömallinnuksen arvot. Kunkin tietoker-

roksen muuttujat saivat sitä enemmän pisteitä ekologisen arvon mukaisesti, mitä luon-

nonsuojelullisesti arvokkaampi kohde oli kyseessä. Kokonaisekologinen arvo laskettiin 

summaamalla näiden neljän tietokerroksen pistemäärät yhteen. Elinympäristömallit teh-

tiin ravinteisten soiden lajeista lettosaralle (Carex heleonastes), lettorikolle (Saxifraga 

hirculus) sekä kiiltosirppisammalelle (Hamatocaulis vernicosus). Vanhan ja varttuneen 

metsän lajeista mukaan valikoituivat rusokääpä (Pycnoporellus fulgens), pursukääpä 

(Amylocystis lapponica) sekä sirppikääpä (Cinereomyces lenis). Elinympäristömallin-

nuksen avulla saatiin arvio ekologisesta arvosta myös alueilta, joilta ei ollut saatavilla 

kattavaa paikkatietoa uhanalaisista lajeista. Ekologisen arvon laskeminen ja pisteytyksen 

perusteet on kuvattu tarkemmin Tolvasen ym. (2014b) raportissa ja Kankaan ym. (2016) 
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julkaisussa. Kokonaisekologisesta arvosta laskettiin edelleen keskiarvo ja maksimiarvot 

tutkimusalueen jokaiselle 1 km2 ruudulle. 

Ekologisten arvojen laskemisessa on käytetty aineistoa useista eri lähteistä. Suo-

jelu-, suojeluohjelma- ja Natura-alueiden tiedot sekä Hertta-aineisto, joka sisältää tiedot 

valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisista putkilokasvi-, sammal-, sieni-, jäkälä- ja 

levälajeista, ovat Suomen ympäristökeskuksen aineistoja. Perinnemaisemakohteet ovat 

Lapin ELY-keskuksen aineistoista, ja tiedot valtion maiden suojelu- ja metsätalousalu-

eista Metsähallituksen SutiGIS-aineistosta. SutiGIS-aineistosta on hyödynnetty erityisten 

suojelualueiden, kaavoituksessa osoitettujen suojeluvarausten, ojitusrauhoitusalueiden, 

luonnonsuojelulain- ja metsälakikohteiden, tutkimus-, dialogi- ja geenireservimetsien 

sekä erityisesti suojeltavien lajien esiintymisalueiden tietoja. Aineistoa on hyödynnetty 

myös arvokkaiden luontotyyppien sekä uhanalaisten elinympäristötyyppien määrittämi-

sessä ja lisäksi siitä on poimittu valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten lajien esiin-

tymisalueet. Yksityismaiden metsien kasvupaikka- ja puustotietoja sekä niiden erityis-

piirteiden ominaistietoja koskeva aineisto on Metsäkeskukselta. Aineistosta on poimittu 

metsälain ja luonnonsuojelulain alaisia kohteita sekä muuten arvokkaiksi määritettyjen 

elinympäristöjen, riistakohteiden sekä metsätyyppien kohteita. Lisäksi ekologisten arvo-

jen aineiston laskemisessa on käytetty Metsäntutkimuslaitoksen VMI-aineistoa, josta saa-

tiin puuston ikää, eri puulajien tilavuuksia sekä kasvupaikkoja kuvaavia muuttujia (Tol-

vanen ym. 2014b: 16). 

 

8.3 Aineiston jakaminen ja mallinnusresoluutio 

Mallinusresoluutiolla on tärkeä merkitys alueellisessa analyysissä ja mittakaava tulisi valita 

tutkimustavoitteiden mukaan (esim. Luoto & Hjort 2006: 291; Hjort ym. 2010: 352). Piste-

mäinen spatiaalinen data vaatii sopivan mittakaavan, jotta ruutukoko ei ole liian pieni tai 

suuri pistemäärään verrattuna (Brown ym. 2017: 6). Sosio-ekologisten järjestelmien vuo-

rovaikutukset ovat kuitenkin usein monimittakaavaisia (Naskali 2014: 245). Liian karkean 

resoluution käyttö voi aiheuttaa tiedon menetystä ja alueen fyysisten olosuhteiden vaihtelun 

häviämistä (Hjort ym. 2010: 352). Liian hieno resoluutio voi puolestaan lisätä spatiaalista 
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autokorrelaatiota. Spatiaalisella autokorrelaatiolla tarkoitetaan sitä, että kaksi toisiaan lä-

hellä olevaa paikkaa ovat samankaltaisempia verrattuna kauempana oleviin paikkoihin 

(Legendren 1993: 1660). 

Resoluutioksi valittiin maisemataso, eli mesoskaalan resoluutio (100 x 100 m – 2 x 2 

km) (esim. Luoto & Hjort 2004: 328) ja tutkimusalueelle muodostettiin ArcMap-ohjel-

massa (versio 10.3.) havaintoruudukko, jossa ruutukoko on 1 x 1 km. Ruutuja muodostui 

yhteensä 14 371 kappaletta. ArcMap-ohjelmalla laskettiin myös kullekin tutkimusruu-

dulle ekosysteemiarvoja kuvaavien tärkeiden paikkojen määrä sekä maisemarakennetta, 

ekologiaa ja saavutettavuutta kuvaavat muuttujat. Lisäksi elinympäristöjen monimuotoi-

suuden vaihtelu laskettiin Excelissä antamalla ruudulla esiintyvälle maanpeite tai maan-

käyttöluokalle arvo 1 ja puuttuvalle luokalle arvo 0. Tämän jälkeen luokkien esiintyminen 

laskettiin yhteen, jolloin saatiin selville elinympäristöjen lukumäärä kussakin ruudussa. 

Ruudukko ei peittänyt täydellisesti koko tutkimusaluetta, vaan osa reuna-alueista jäi il-

man ruutuja. Tämän takia tärkeän paikan pisteiden määrä väheni 21 kappaleella. 

Tilastolliseen tarkasteluun valittiin vain ruudut, jotka sisälsivät tärkeän paikan pisteitä 

(n=2184). Aineisto jaettiin Excelissä RAND-toiminnolla sattumanvaraisesti kalibraatio- 

(70 %, n=1529) ja evaluaatioaineistoiksi (30 %, n=655) pääkomponenttianalyysin suorit-

tamisen jälkeen (esim. Guisan & Zimmermann 2000: 172; Phillips ym. 2006: 242). Ka-

libraatioaineistoa käytettiin tilastollisen mallin rakentamiseen ja evaluointiaineistolla tar-

kasteltiin mallin ennustavuutta (esim. Guisan & Zimmermann 2000: 171). Satunnaisella 

otannalla pyrittiin välttämään vierekkäisten ruutujen käyttöä mallin kalibroinnissa, jolloin 

spatiaalisen autokorrelaation merkitys vähenee (Guisan & Zimmermann 2000: 156). 

 

9. Menetelmät 

Ekosysteemipalveluita on usein tutkittu mallintamisen avulla ja mallintamisen ohella nii-

den mittaaminen onkin tärkeää, jotta niitä voitaisiin myös hallita (Vihervaara ym. 2017: 

102–103). Mallien avulla pyritään kuvaamaan todellisuutta mahdollisimman tarkasti, 

mutta mallit ovat kuitenkin aina yksinkertaistettuja esityksiä tarkasteltavasta ilmiöstä 

(Crawley 2005: 103, 119; Dunford ym. 2017: 126). Niiden avulla voidaan kuitenkin tut-

kia ja ennustaa esimerkiksi ekosysteemipalveluiden tuotantoa, tarvetta ja virtoja (Dunford 

ym. 2017: 126). Ekosysteemipalveluita kuvaavissa malleissa käytetään usein erilaisia 
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muuttujia, joita ovat yleensä erilaiset ympäristömuuttujat sekä kyselytutkimuksesta saa-

dut vastausmuuttujat (Dunford ym. 2017: 126). Tuotanto- ja säätelypalveluita on mallin-

nettu kulttuurisia palveluita enemmän, ja kulttuuristen palveluiden mallinnus rajoittuu 

yleensä palveluihin, joiden tuotantoon liittyy konkreettisia ympäristötekijöitä (Dunford 

ym. 2017: 135). Tämän takia osallistavat kartoitusmenetelmät ovat tärkeitä myös sellais-

ten kulttuuristen palveluiden tunnistamiseen, joihin liittyy hankalammin tunnistettavissa 

olevia sosiaalisia tai kulttuurisia merkityksiä (Dunford ym. 2017: 135). 

Tutkielman menetelmät voidaan jakaa tutkimuskysymysten perusteella kahteen 

vaiheeseen (kuva 6). Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tutkimusalueella havaittujen 

ekosysteemiarvojen ominaisuuksia ja esiintymistä. Ekosysteemiarvojen välisiä yhteyksiä 

tarkastellaan pääkomponenttianalyysin avulla ja sijaintia sekä mahdollisia keskittymiä 

pistekartoin sekä Kernelin tiheysanalyysilla. Menetelmien toisessa vaiheessa selvitetään 

ekosysteemiarvojen ja ympäristömuuttujien välisiä suhteita GAM-mallien avulla. 

 

 

Kuva 6. Tutkielman tekemisen vaiheet ja menetelmät. 

Vastemuuttujat: 

10 ekosysteemiarvoa 

Pääkomponenttianalyysi 

Kernelin 

tiheysanalyysi 

Aineiston jakaminen: kalibrointi (70 %) ja evaluointi (30 %) 

GAM-mallinnus 

Vaihe I 

Alustavat tarkastelut 

Vaihe II 

Selittävät ympäristö-

muuttujat 
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9.1 Alustavat tarkastelut 

Ennen varsinaista tilastollista mallinnusta aineiston muuttujien keskeisiä tunnuslukuja ja 

jakaumia tarkasteltiin tutkimusruuduittain IBM SPSS Statistics 23 -ohjelmalla. Perustun-

nusluvuista muuttujille laskettiin minimi- ja maksimiarvot sekä keskiarvo ja -hajonta. 

Muuttujien normaalijakautuneisuutta testattiin Kolmogorov-Smirnovin testillä ja muut-

tuja oli normaalisti jakautunut, jos sen saama p-arvo oli yli 0,2. Jos yksittäinen muuttuja 

ei noudattanut normaalijakaumaa, testattiin neliöjuuri-, log10 ja ln -muunnoksia. 

Korrelaatioanalyysin avulla pyrittiin selvittämään selitettävien ja selittävien muut-

tujien riippuvuussuhteita. Monet monimuuttujamenetelmät perustuvat korrelaatiomatrii-

siin, joten muuttujien välisten riippuvuussuhteiden eli korrelaatioiden tarkastelu tulee 

tehdä ennen mallinnusten aloittamista (Metsämuuronen 2008: 16–21). Huomiota tulee 

kiinnittää etenkin keskenään voimakkaasti korreloiviin muuttujiin, eli niin sanottuun mul-

tikolineaarisuuteen (Metsämuuronen 2008: 16–21). Multikolineaarisuus voi aiheuttaa on-

gelmia mallien tulkinnassa ja se syntyy, kun aineiston muuttujissa on kaksi lähes samaa 

asiaa mittaavaa tunnuslukua, ja vain toinen näistä muuttujista vaikuttaa mallin selitysas-

teeseen (Metsämuuronen 2008: 21). Tämän seurauksena toinen muuttuja tulee merkityk-

settömäksi, jolloin se voidaan poistaa mallinuksesta. Tässä tutkielmassa korrelaatiotar-

kastelu tehtiin laskemalla muuttujille ei-parametriset Spearmanin järjestyskorrelaatioker-

toimet sekä niiden tilastollinen merkitsevyys. Selittävien muuttujien välistä multikoli-

neaarisuutta pyrittiin pienentämään poistamalla keskenään voimakkaasti korreloivista 

muuttujapareista toinen. Voimakkaan korrelaation raja-arvona käytettiin 0,7 (esim. Met-

sämuuronen 2006: 364; Plieninger ym. 2013: 122). 

 

9.2 Pääkomponenttianalyysi 

Pääkomponenttianalyysi (principal component analysis, PCA) on monimuuttujamene-

telmä, jonka tavoitteena on suuren tai monimutkaisen aineiston esittäminen pelkistetysti 

(Jokivuori & Hietala 2007: 90; Ranta ym. 1994: 459). Sen avulla pyritään tarkastelemaan 

muuttujien välisiä suhteita ja löytämään muuttujajoukoista yhteisiä piirteitä (Jokivuori & 

Hietala 2007: 90). Analyysin tavoitteena on tiivistää alkuperäisten muuttujien sisältämää 
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yhteisvaihtelua muutamaan, toisistaan riippumattomaan uuteen muuttujaan eli pääkom-

ponenttiin (Guadagnoli & Velicer 1988: 265; Ranta ym. 1994: 459, 462; Jokivuori & 

Hietala 2007: 89; Metsämuuronen 2008: 25). Suuri joukko muuttujia pyritään siis ryh-

mittelemään muutamaan ryhmään, ja siten vähentämään tutkittavan ilmiön hajanaisuutta 

ja moniulotteisuutta (Ranta ym. 1994: 463; Metsämuuronen 2008: 28). 

PCA:ssa muodostetut pääkomponentit ovat lineaarisia lausekkeita, jotka voivat yh-

distää samalle komponentille useamman keskenään korreloimattoman alkuperäisen 

muuttujan sisältämää vaihtelua (Ranta ym. 1994: 462–463). Ensimmäinen pääkompo-

nentti sisältää mahdollisimman suuren osan alkuperäisen aineiston vaihtelusta, ja toinen 

pääkomponentti selittää suurimman osan siitä vaihtelusta, joka jäi ensimmäiseltä pää-

komponentilta selittämättä (Ranta ym. 1994: 462–463). Pääkomponenttianalyysi voidaan 

esittää seuraavalla yhtälöllä, jossa muuttuja saa latauksen 𝑎 pääkomponentilla 𝑃1 ja la-

tauksen 𝑏 pääkomponentilla 𝑃2 (ks. Metsämuuronen 2006: 619): 

 

𝑋 = 𝑎 ∗ 𝑃1 + 𝑏 ∗ 𝑃2 

 

Ennen pääkomponenttianalyysia tulee perehtyä muuttujien korrelaatiomatriisiin, koska 

analyysin tavoitteena on muodostaa pääkomponentteja keskenään korreloivista muuttu-

jista (Ranta ym. 1994: 464; Metsämuuronen 2008: 27). Pääkomponenttianalyysin toteut-

taminen ei ole mielekästä, jos alkuperäisten muuttujien väliset korrelaatiot ovat pienet, 

koska tällöin kyseiset muuttujat kuvaavat aineiston sisältämää vaihtelua pääkomponent-

teja paremmin (Ranta ym. 1994: 463–464). Muuttujien soveltuvuutta pääkomponentti-

analyysiin voidaan testata myös Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) -testillä sekä Barlettin tes-

tillä (Metsämuuronen 2008: 32). KMO-testillä testataan, onko tarkastelun kohteena muut-

tujapareja, jotka eivät korreloi muiden muuttujien kanssa. Jos KMO-testissä arvo on 0,6 

tai sitä suurempi, kertoo se korrelaatiomatriisin sopivan pääkomponenttianalyysiin. Bar-

lettin testi puolestaan tutkii ovatko korrelaatiomatriisin arvot nollia: mitä lähempänä tes-

tin p-arvo on nollaa, sen parempi (Metsämuuronen 2008: 32, 36). 

Pääkomponenttianalyysi laskee muuttujille kommunaliteettiarvot eli niiden pää-

komponenteille latautumisen neliöiden summan (Metsämuuronen 2008: 31). Muuttuja on 

latautunut pääkomponentille sitä voimakkaammin, mitä lähempänä kommunaliteetti on 

arvoa yksi. Matalan kommunaliteettiarvon perusteella voidaan muuttujia myös poistaa 
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analyysistä, eli jättää tarkastelun ulkopuolelle muuttujat jotka eivät lataudu pääkom-

ponenteille (Metsämuuronen 2008: 31). Pääkomponenttien määrän valinta perustuu puo-

lestaan ominaisarvoihin (Field 2000: 436). Valinnassa voidaan hyödyntää Kaiserin 

(1960) kriteeriä, jonka perusteella komponenttien lukumäärä määräytyy yli yhden olevien 

ominaisarvojen perusteella, tai Jolliffen (1972, 2002) kriteeriä, jossa komponentit vali-

taan raja-arvon 0,7 mukaan. Pääkomponentit tulee valita suuruusjärjestyksessä, kunnes 

niiden selittämän kokonaisvaihtelun summa on ylittänyt 80–90 % (Ranta ym. 1994: 466). 

Valinnassa voidaan hyödyntää myös ominaisarvojen scree plot -kaaviota, jossa käyrän 

katkeamispiste kertoo sopivan komponenttien lukumäärän (Field 2000: 436). Kaavio ha-

vainnollistaa onko ominaisarvojen perusteella havaittavissa kriittistä kohtaa jonka jälkeen 

ominaisarvoissa ei tapahdu enää suurta muutosta. Ominaisarvojen ohella on hyvä tarkas-

tella myös muuttujien ja komponenttien selitysosuuksia (Metsämuuronen 2008: 37–38). 

Pääkomponenttianalyysissä komponenttien latautumisen tulkintaa helpottaa alku-

peräisen akseloinnin muuttaminen rotatoinnilla eli kiertämisellä (Metsämuuronen 2008: 

27–29). Muuttujat eivät yleensä ole optimaalisessa asennossa pääkomponenttien muodos-

tamaan avaruuteen nähden, minkä vuoksi akseleiden rotatointi vaikuttaa muuttujien la-

tautumiseen mahdollisimman yksiselitteisesti pääkomponenteille (Metsämuuronen 2008: 

27–29). Rotatointi ei vaikuta pääkomponenttien yhteenlaskettuun selitysosuuteen, mutta 

yksittäisten komponenttien osuutta kokonaisselitysasteesta se voi muuttaa (Metsä-

muuronen 2008: 37). Rotaatiomenetelmiä on useita ja tässä tutkielmassa käytettiin yhtä 

ortogonaalisista rotaatiomenetelmistä yleisimpää, Varimax-rotaatiomenetelmää (Kaiser 

1958; Dunteman 1989: 49–50; Metsämuuronen 2008: 30). Rotaation avulla helpotetaan 

pääkomponenttien tulkintaa siten, että muuttujat saisivat joko suuria tai pieniä latauksia 

komponentille (Ranta ym. 1994: 476). Muuttujan latautumisen merkitsevyys tietylle 

komponentille riippuu kuitenkin otoskoosta (Field 2000: 440). Lisäksi muodostetut pää-

komponentit eivät saisi korreloida keskenään (Ranta ym. 1994: 465, 473). 

Pääkomponenttianalyysin tulosten perusteella voidaan luoda summamuuttujat pää-

komponenteille voimaikkaimmin latautuneista muuttujista, joita voidaan hyödyntää edel-

leen jatkoanalyyseissä. Summamuuttujien luominen kuitenkin kadottaa tietoa muuttujien 

latautumisesta pääkomponenteilla (Metsämuuronen 2008: 33). Tässä tutkielmassa testat-

tiin sekä summamuuttujia että alkuperäisiä PCA:n luomia muuttujia tilastollisessa mal-
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linnuksessa ja niitä vertailtiin keskenään. Pääkomponenttianalyysi suoritettiin koko ai-

neistolle SPSS-ohjelmistossa ja sen avulla haluttiin selvittää, ryhmittyvätkö tietyt tärke-

äksi koetut paikat toistensa kanssa samoihin luokkiin. 

Pääkomponenttianalyysia on hyödynnetty myös aikaisemmissa ekosysteemipalve-

luita koskevissa tutkimuksissa ja esimerkiksi Brownin ym. (2015: 23) mukaan yksisuun-

tainen pääkomponenttianalyysi on hyvä menetelmä ekosysteemiarvojen tunnistamiseen. 

Haida ym. (2016) ovat hyödyntäneet pääkomponenttianalyysia ekosysteemipalveluiden 

tutkimuksessa selvittämällä eri alojen asiantuntijoiden arvioita ekosysteemipalveluiden 

yhteiskunnallisesta tärkeydestä. He käyttivät pääkomponenttianalyysia tärkeiden ekosys-

teemipalveluiden keskittymien tunnistamiseen ja he tunnistivat pääkomponenttianalyysin 

avulla faktoreita, jotka mahdollisesti ohjasivat asiantuntijoiden käsityksiä ekosysteemi-

palveluiden tärkeydestä. 

 

9.3 Kernelin tiheys 

Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden keskittymistä haluttiin selvittää pistekarttojen vi-

suaalisen tarkastelun lisäksi Kernelin tiheysanalyysillä. Se on intensiteettianalyyseistä 

käytetyin ja sen avulla voidaan selvittää ekosysteemipalveluiden keskittymiä, eli niin sa-

nottuja hotspot -alueita (Brown & Fagerholm 2015: 126). Kernelin tiheysanalyysia on 

käytetty useissa ekosysteemipalveluita kartoittaneissa tutkimuksissa (esim. Brown & Fa-

gerolm 2015: 121–124; Hausner ym. 2015; Karimi ym. 2015). Tiheysanalyysissä piste-

mäisen aineiston tietoa yleistetään jatkuvaksi, yhtenäiseksi tiheyspinnaksi Kernelin funk-

tion perusteella (Thurstain-Goodwin & Unwin 2000: 305; Van Der Veen & Logtmeijer 

2005: 65; Alessa ym. 2008: 31; Sherrouse ym. 2011: 751). Analyysissä havaintopisteiden 

lähellä olevia alueita painotetaan enemmän kuin kaukana olevia. Kernelin tiheys antaa 

siis korkeita arvoja alueille, joilla on paljon havaintoja ja vähän alueille joilla havainnot 

ovat harvassa (Seaman & Powell 1996: 2076). 

Kernelin tiheysanalyysi voidaan laskea ArcMap-ohjelmistossa Kernel Density -

työkalulla, jolloin pistemäisestä aineistosta tuotetaan rasterimuotoinen tiheyspinta. Ker-

nelin tiheys laskettiin pääkomponenttianalyysin perusteella muodostetuille luokille. Tär-

keää Kernelin tiheysanalyysissä on oikean etsintäetäisyyden arviointi (Van Der Veen & 
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Logtmeijer 2005: 74). Rasterin solukooksi määritettiin sama kuin tutkimusruuduille, 

1000 metriä ja etsintäsäteeksi 5000 metriä (esim. Alessa ym. 2008; Sherousse ym. 2011). 

 

9.4 Yleistetyt additiiviset mallit 

Yleistetyt additiiviset mallit (GAM) ovat yleistetyn lineaarisen mallin (Generalized Li-

near Models, GLM) laajennuksia ja käyttötarkoitukseltaan niitä joustavampia (Hastie & 

Tibshirani 1990: 136; Wood 2006: 121). GAM-mallit sopivat kuvaamaan etenkin sellais-

ten muuttujien välisiä yhteyksiä, joilla on epäsymmetriset tai monimutkaiset vastekäyrät, 

tai jos aineiston jakaumaa ei tiedetä (Crawley 2005: 119). GAM-mallit eivät oleta vaste-

muuttujan ja selittävän muuttujan välisen suhteen muotoa etukäteen (Crawley 2007: 611). 

Vastemuuttujan todennäköisyysjakauma tulee kuitenkin määrittää ja tämän takia GAM-

malleja voidaankin pitää parametrisinä malleina (Guisan ym. 2002: 93). GAM-mallien 

vahvuutena on se, että niiden avulla pystytään tarkastelemaan vastemuuttujan ja selittä-

vien muuttujien välisiä voimakkaasti epälineaarisia ja epämonotonisia suhteita (Guisan 

ym. 2002: 90). Tämän vuoksi se tarjoaa hyvän työkalun etenkin ympäristön ja luonnon 

tutkimiseen, sillä niissä vallitsevat riippuvuussuhteet ovat usein epälineaarisia. 

GAM-malleissa voi olla GLM-mallien tapaan erilaisia virhejakaumia ja linkkifunk-

tioita, mutta vastemuuttujan ja jatkuvan selittävän muuttujan välinen yhteys ei ole min-

kään toiminnallisen muodon määräämä, vaan ei-parametriset tasoittimet (smoothers) ku-

vaavat niiden välisiä suhteita (Crawley 2005: 119; 2007: 518, 611). Tasoitusfunktion voi-

makkuus määrätään vapausasteilla, joiden määrittämisessä tulee huomioida myös mallin 

mahdollinen ylisovittuminen (Hastie & Tibshirani 1990: 161; Guisan ym. 2002: 93; 

Wood 2006: 121). Tasoitusfunktio ottaa huomioon aineiston muodon, jolloin korkeam-

man asteen termejä ei tarvitse erikseen sisällyttää malliin (Yee & Mitchell 1991: 591). 

GAM-malli voidaan esittää yhtälöllä (Wood 2006: 121): 

 

𝑔(µ𝑖) = 𝑋𝑖
∗𝜃 + 𝑓1(𝑥1) + 𝑓2(𝑥2𝑖) + 𝑓3(𝑥3𝑖, 𝑥4𝑖) + ⋯ 

 

Yhtälössä 𝑔 on linkkifunktio, µ𝑖  on vastemuuttujan odotusarvo, 𝑋𝑖
∗ on matriisin rivi mille 

tahansa tiukasti parametriselle mallikomponentille, 𝜃 vastaavan parametrin vektori ja  𝑓𝑗 

ovat silottavia tekijöitä selittäville muuttujille 𝑥𝑘 (Wood 2006: 59, 121). Linkkifunktio 
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on yhteys vasteen keskiarvon ja selittävien muuttujien välillä (Hastie & Tibshirani 1990: 

166; Guisan ym. 2002: 90). Paras mahdollinen linkkifunktio on se, joka tuottaa pienim-

män residuaalien devianssin (Crawley 2005: 116). 

 

9.4.1 Mallinnuksen eteneminen 

Selittävien muuttujien välistä korrelaatiota tarkasteltiin SPSS-ohjelmistossa Spearmanin 

korrelaatiokertoimella, jonka perusteella selittäviä muuttujia valittiin tilastolliseen mal-

linukseen. Muuttujajoukosta poistettiin muuttujat, jotka korreloivat voimakkaasti keske-

nään (𝑟𝑠>0,7), eli muuttujat joiden välillä oli multikolineaarisuutta (esim. Metsämuuronen 

2008: 21; Plieninger ym. 2013: 122). Mallin tulee olla mahdollisimman yksinkertainen, 

joten ei-merkitsevät muuttujat tulee poistaa mallista ja samankaltaiset tekijät yhdistää 

(Crawley 2005: 104). Tässä tutkielmassa vastemuuttujia, ekosysteemiarvoja, yhdistettiin 

toisiinsa pääkomponenttianalyysilla. 

GAM-mallit tehtiin R-ohjelman i386 3.1.2. -versiolla, mgcv-paketilla. Malleja tes-

tattiin erilaisilla vastemuuttujilla, joita olivat pääkomponenttianalyysissä muodostetut 

muuttujat sekä pääkomponenttianalyysin tuloksen perusteella muodostetut summamuut-

tujat. Summamuuttujat muodostettiin summaamalla yhteen alkuperäiset tärkeän paikan 

muuttujat pääkomponenttianalyysin tuottamien ryhmittelyjen perusteella. Selittävinä 

muuttujina olivat erilaiset ympäristötekijöitä kuvaavat muuttujat. Lisäksi GAM-malleissa 

testattiin erilaisia jakaumaperheitä ja linkkifunktioita. Jakaumaperheistä testattiin gaus-

sian- ja gammajakaumia, huomioiden niiden erilaiset vaatimukset vastemuuttujien suh-

teen. Gamma-jakauma ei salli negatiivisia tai nolla-arvoja, joten vastemuuttujaan lisättiin 

lukuarvo viisi, jolloin arvot muuttuivat positiivisiksi. 

Mallin optimoinnissa yleisimmin käytetyt arvot ovat AIC (Akaike Information Cri-

terion) ja BIC (Bayesian Information Criterion). Molempia testattiin mallien optimoin-

nissa. BIC-arvo sopii kuitenkin suureen otoskokoon AIC-arvoa paremmin, sillä se valit-

see todennäköisimmän mallin (Schwartz 1978; Aho ym. 2014: 634). Tämän perusteella 

mallin optimointi suoritettiin kalibraatio-aineistolle BIC-arvoon perustuen eteenpäin as-

keltavalla menetelmällä, jolloin malliin lisättiin yksitellen selittäviä muuttujia. Suurim-

maksi vapausasteeksi määritettiin kaksi (k=3), jotta ylisovittuminen olisi mahdollisim-
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man vähäistä. Selittävien muuttujien malliin lisäämisjärjestyksellä on merkitystä (Craw-

ley 2005: 106) ja muuttujien järjestys valittiinkin tarkastelemalla ensin muuttujien seli-

tysasteita yhden muuttujan malleissa eli univariaattimalleissa. Jokaiselle selittävälle 

muuttujalle muodostettiin oma GAM-malli ja muuttujien järjestys valikoitui korjatun se-

litysasteen ja devianssin selitysasteen perusteella. Eniten selittävä muuttuja lisättiin mal-

liin ensimmäisenä. Muuttujia lisättiin malliin tilastollisen merkitsevyyden perusteella niin 

kauan, kunnes mallin BIC-arvo ei enää pienentynyt (Burnham & Anderson 2004: 275). 

Lopulliseen malliin valikoituneiden selittävien muuttujien multikolineaarisuutta 

testattiin laskemalla Generalized variance-inflation factor (GVIF) -arvot. GVIF-arvoa 

suositellaan käytettäväksi VIF-arvon sijaan, koska GAM-mallissa on muuttujia, joilla on 

enemmän kuin yksi vapausaste. GVIF-arvot lasketaan yhtälöllä GVIF^(1/(2*Df)), jossa 

Df tarkoittaa vapausasteita. Yli 10 oleva GVIF-arvo kertoo muuttujan multikolineaari-

suudesta. 

Mallin aineistoon sovittamisen jälkeen voidaan tutkia residuaaleja tarkastelemalla, 

kuinka hyvin malli sovittui aineistoon (Crawley 2005: 121; Crawley 2007: 520). Residu-

aalien ja sovitettujen arvojen välillä ei saisi näkyä trendiä, mutta joskus varianssi muuttuu 

keskiarvoon nähden, jolloin voidaan puhua heteroskedastisuudesta. (Crawley 2005: 122). 

Residuaalien normaalijakautuneisuutta testattiin Kolmogorov-Smirnovin testillä ja niiden 

spatiaalinen autokorrelaatio saatiin selville R-ohjelmassa Moran I-idenksillä (esim. Le-

gendre 1993: 1670). Moranin arvon laskemiseen on useita menetelmiä ja tässä tutkiel-

massa arvo laskettiin kymmenelle etäisyysvyöhykkeelle hyödyntäen R-ohjelman sp- ja 

pgirmess-paketteja. Moranin I saa arvoja välillä -1–1, jolloin -1 kertoo täydellisestä ne-

gatiivisesta spatiaalisesta autokorrelaatiosta ja 1 positiivisesta spatiaalisesta autokorrelaa-

tiosta. Arvon ollessa nolla spatiaalinen rakenne on satunnaista. Spatiaalinen autokorre-

laatio on tilastollisesti merkitsevää, jos p-arvo<0,01. 

Mallin optimoinnin jälkeen muodostettiin myös vastekäyrät, joista selviää vastetta 

selittävien muuttujien vaikutuksen suunta ja muoto. Tämän jälkeen malli myös evalu-

oitiin tutkimalla kalibraatio- ja evaluaatioaineistojen selitysasteiden eroja. Evaluointi pe-

rustui evaluointiaineiston ennustettujen ja havaittujen arvojen väliseen Spearmanin kor-

relaatiokertoimeen, joka kertoo kuinka paljon ennustetut arvot vaihtelevat havaituista ar-

voista (esim. Guisan & Zimmerman 2000: 173; Elith ym. 2006: 136; Hjort ym. 2011: 
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147). Mitä vahvempi korrelaatio on, sitä parempi ja luotettavampi malli on. Evaluaatio-

aineiston ennusteiden ja havaittujen arvojen välisestä korrelaatioarvosta saatiin seli-

tysaste korottamalla korrelaatioarvo neliöön. 

 

10. Tulokset 

Noin 1000 henkilöä vieraili kyselyn nettisivuilla ja 563 vastasi kyselyyn merkitsemällä 

paikkoja kartalle. Vastaajien ominaisuuksia on kuvattu liitteessä kolme. Suuri osa vastaa-

jista oli saanut tietää kyselystä sosiaalisen median kautta. Vastaajista 30,2 % oli paikalli-

sia, 24,3 % loma-asunnon omistajia ja 21,1 % matkailijoita. Paikallisista vastaajia eniten 

oli Kolarista ja Sodankylästä. Matkailijoista 56,3 % olivat Ylläkseltä, 23,5 % Leviltä ja 5 

% Luostolta. Noin 15 % matkaajista ilmoitti olevansa muualta. Vastaajissa oli miehiä (53 

%) hieman enemmän kuin naisia (42 %), ja noin 5 % ei ilmoittanut sukupuoltaan. Vas-

taajien keski-ikä oli noin 50 vuotta. Vastaajista suurin osa oli korkeasti koulutettuja (65 

%) ja työssäkäyviä tai yrittäjiä (yht. 63 %). Noin 78 % ilmoitti työalansa, ja matkailuelin-

keino työllisti eniten (11 %) vastaajia maa- ja metsätalouden (8 %) lisäksi. 

Karttamerkkejä oli merkitty kartalle yhteensä 11679 (koko kysely) ja yksi vastaaja 

oli merkinnyt kartalle keskimäärin 21 merkkiä. Pienin merkattu määrä vastaajaa kohden 

oli yksi karttamerkki ja suurin 295 karttamerkkiä. Paikalliset merkitsivät keskimäärin 18, 

loma-asunnon omistajat 17 ja vapaa-ajan matkailijat 13 pistemerkintää (liite 3). Kysely-

aineistosta valittiin tarkasteluun vain tärkeitä paikkoja kuvaavat arvot, joita oli merkitty 

kartalle 7319 kappaletta (taulukko 4). Vastaajat olivat merkinneet kartalle eniten virkis-

tyksen kannalta tärkeitä liikunnan ja retkeilyn alueita (32,2 %), kauniin maiseman arvoja 

(16,4 %) ja luontoarvoja (12,4 %). Myös metsästystä ja kalastusta, rauhallista ja hiljaista 

ympäristöä ja luonnontuotteiden keruuta oli merkitty kartalle verrattain paljon. Vähiten 

merkattuja tärkeitä paikkoja olivat kulttuurihistorian, taloudellisen hyödyn ja moottori-

kelkkailun ja mönkijäajeluiden kohteet sekä muut tärkeät kohteet (taulukko 4). 
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Taulukko 4. Vastaajien merkitsemien kulttuuristen ekosysteemiarvojen määrä. 

Kulttuurinen ekosysteemiarvo Frekvenssi (kpl) Prosenttiosuus (%) 

Liikunta ja retkeily 2359 32,2 

Kaunis maisema 1198 16,4 

Luontoarvot 905 12,4 

Metsästys ja kalastus 821 11,2 

Rauhallinen ja hiljainen ympäristö 756 10,3 

Luonnontuotteiden keruu 545 7,4 

Kulttuurihistoria 238 3,3 

Taloudellinen hyöty 201 2,7 

Moottorikelkkailu ja mönkijäajelut 172 2,4 

Muut tärkeät kohteet 124 1,7 

Yhteensä 7319 100 

 

10.1 Alustavat tarkastelut 

Jatkotarkasteluun valittiin vain ruudut, jotka sisälsivät tärkeän paikan pisteitä (n=2184). Ti-

lastollisten tunnuslukujen perusteella kulttuuristen ekosysteemiarvojen esiintyminen tutki-

musruuduilla oli vaihtelevaa (taulukko 5). Eniten yksittäiseen ruutuun oli merkitty liikunta- 

ja retkeilykohteita sekä kauniin maiseman kohteita. Ekosysteemiarvojen keskiarvo ja keski-

hajonta ruuduittain oli alhainen. 

 

Taulukko 5. Selitettävien muuttujien tärkeimmät tilastolliset tunnusluvut tutkimusruu-

duittain laskettuna (n=2184).  

Kulttuurinen ekosysteemiarvo Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 

Liikunta ja retkeily 0 57 1,08 3,05 

Kaunis maisema 0 39 0,55 2,19 

Luontoarvot 0 18 0,41 1,17 

Metsästys ja kalastus 0 11 0,37 0,76 

Rauhallinen ja hiljainen ympäristö 0 13 0,35 0,89 

Luonnontuotteiden keruu 0 6 0,25 0,54 

Kulttuurihistoria 0 10 0,11 0,55 

Taloudellinen hyöty 0 11 0,09 0,49 

Moottorikelkkailu ja mönkijäajelut 0 10 0,08 0,39 

Muut tärkeät kohteet 0 5 0,06 0,29 

 

Ekosysteemiarvoja kuvaavien muuttujien välistä korrelaatiota tarkasteltiin ennen pää-

komponenttianalyysiä, eikä niiden välillä ollut havaittavissa voimakasta korrelaatiota 

(liite 4). Korkeimmat korrelaatiokertoimet olivat kauniin maiseman ja luontoarvojen 
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(𝑟𝑠=0,35) sekä kauniin maiseman ja rauhallisen ja hiljaisen ympäristön (𝑟𝑠=0,34) välillä. 

Suuri osa korrelaatioarvoista oli kuitenkin tilastollisesti merkitseviä (p<0,01). 

Ympäristömuuttujien tunnusluvut on esitetty taulukossa kuusi. Puuston ikä ja tilavuus 

vaihtelivat paljon, ja puuston maksimi-iän keskiarvo oli korkea. Tutkimusalueen ruutujen 

keskimääräinen maanpinnan korkeus oli 275 metriä. Keskimääräinen etäisyys tiehen oli noin 

400 metriä ja kunta- ja matkailukeskukseen noin 21 kilometriä. Kokonaisekologinen arvo 

vaihteli ruutujen kesken paljon, keskimääräisen arvon ollessa noin 199. Maanpeitettä kuvaa-

vista muuttujista eniten alueella oli havumetsää ja avosoita ja vähiten lehtimetsiä ja jokia. 

Elinympäristöjen monimuotoisuuden keskiarvo oli noin 10. Selitettävät ja selittävät muut-

tujat eivät olleet normaalisti jakautuneita, eikä jakaumien muotoa saanut parannettua 

muuttujamuunnoksilla. 

 

Taulukko 6. Selittävien muuttujien keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut tutkimusruu-

duittain laskettuna (n=2184). 

Ympäristömuuttuja Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 

Puuston tilavuuden vaihteluväli 

(m3/ha) 
0 253 149,07 28,76 

Puuston maksimi-ikä (v) 0 282 202,02 27,20 

Topografia (m) 144 715 275,06 81,82 

Etäisyys kunta- ja matkailukeskuk-

seen (m) 
156 71277 21325,42 15942,23 

Etäisyys tiestöön (m) 0 8485 403,78 748,25 

Kokonaisekologisen arvon maksi-

miarvo (pistemäärä) 
0 720 199,34 149,08 

Rakennettu alue (ha) 0 100 2,15 7,44 

Lehtimetsä (ha) 0 72,48 0,79 3,07 

Havumetsä (ha) 0 99,32 45,87 25,39 

Sekametsä (ha) 0 94,28 14,64 14,62 

Avosuot (ha) 0 99,80 16,60 21,87 

Joet (ha) 0 41,60 0,92 3,47 

Järvet (ha) 0 100 3,19 12,69 

Elinympäristöjen monimuotoisuus 

(kpl) 
1 22 10,26 3,16 

 

Selittävien muuttujien välistä korrelaatiota tarkasteltiin ennen GAM-mallinnusta ja kor-

keimmat korrelaatiot olivat korkeusmuuttujilla: sen keskiarvon ja maksimin 𝑟𝑠=0,96 sekä 

maksimin ja vaihteluvälin 𝑟𝑠=0,80 välillä (liite 5). Suurin osa korrelaatioarvoista oli tilas-



63 

 

tollisesti merkitseviä (p<0,01). Korkeusmuuttujien lisäksi korkeaa korrelaatiota oli ha-

vaittavissa puuston iän keskiarvon ja havumetsän pinta-alan välillä.  Puuston tilavuuden 

keskiarvo korreloi voimakkaasti sekä puuston iän keskiarvon, että havumetsän pinta-alan 

välillä. Voimakkaasti keskenään korreloivista (𝑟𝑠>0,7) muuttujapareista poistettiin toinen 

muuttuja multikolineaarisuuden välttämiseksi. Mallinnukseen valikoituneiden 12 ympä-

ristömuuttujan listaus on esitetty taulukossa kuusi. Lisäksi selitettävien ja selittävien 

muuttujien välinen korrelaatio oli alhaista (liite 6) ja korkeimmat korrelaatioarvot olivat 

liikunnan ja retkeilyn ja kunta- ja matkailukeskusten etäisyyden 𝑟𝑠=-0,42 sekä kauniin 

maiseman ja avosuomuuttajan 𝑟𝑠=-0,26 välillä. 

 

10.2 Kulttuuristen ekosysteemiarvojen esiintyminen tutkimusalueella 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) -testin tuloksen (0,817) perusteella korrelaatiomatriisi sopi 

pääkomponenttianalyysiin. Barlettin testin tulos oli p<0,001, joten muuttujien välillä oli 

havaittavissa tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota. Pääkomponenttianalyysissä Kaise-

rin kriteerin, eli yli yhden olevien ominaisarvojen perusteella komponentteja muodostui 

kolme, jotka yhdessä selittivät 60,5 % varianssista. Komponenttien lopulliseksi lukumää-

räksi valittiin kuitenkin viisi, koska yhteinen selitysosuus varianssista nousi noin 18 %-

yksikköä, ja myös muuttujien latausarvot eri komponenteille kasvoivat. Viisi komponent-

tia selitti varianssista 78,8 %, joka tukee Rannan ym. (1994: 466) käsitystä pääkompo-

nenttien valinnasta kokonaisvaihtelun summan ylittäessä 80–90 %. Viiden komponentin 

valintaa tukee myös Jolliffen (1972; 2002) kriteeri, jonka mukaan komponentit valitaan 

ominaisarvon rajan 0,7 mukaan (Field 2000: 437). Scree plot-kuvion perusteella oli kui-

tenkin hankala määrittää optimaalista pääkomponenttien lukumäärää, sillä käyrän taipu-

minen tasaiseksi oli hyvin loiva. Käyrässä tapahtui muutos jo kahden pääkomponentin 

jälkeen ja toinen pieni notkahdus viiden komponentin jälkeen. Käyrä laski kuitenkin ta-

saisesti, eikä selvää pudotuskohtaa ollut. 

Viiden komponentin analyysissä muuttujien saamat kommunaliteettiarvot olivat 

korkeita (0,650–0,995). Rotaation jälkeen ensimmäinen komponentti selitti varianssista 

30,8 %, toinen 14,2 %, kolmas 13,7 %, neljäs 10,0 % ja viides 10,0 %. Taulukossa seit-

semän on esitetty muuttujien latautuminen kullekin komponentille rotaation jälkeen. En-

simmäiselle komponentille latautuivat tärkeitä paikkoja kuvaavista muuttujista liikunta ja 
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retkeily, luontoarvot, rauhallinen ja hiljainen ympäristö sekä kaunis maisema. Toiselle 

komponentille latautuivat moottorikelkkailu ja mönkijäajelu sekä taloudellinen hyöty. 

Kolmannelle komponentille latautuivat kulttuurihistoria ja muut tärkeät kohteet. Neljän-

nelle komponentille latautui luonnontuotteiden keruu ja viidennelle komponentille met-

sästys ja kalastus. Kolmen komponentin tapauksessa luonnontuotteiden keruu olisi latau-

tunut virkistys- ja maisema-arvojen kanssa samalle komponentille, ja metsästys ja kalas-

tus kulttuurihistorian ja muiden tärkeiden kohteiden komponentille. 

 

Taulukko 7. Kulttuuristen ekosysteemiarvojen latautuminen pääkomponenteille. 

Kulttuurinen 

ekosysteemiarvo 

Kompo-

nentti 1 

Kompo-

nentti 2 

Kompo-

nentti 3 

Kompo-

nentti 4 

Kompo-

nentti 5 

Kaunis maisema 0,876 0,265 0,109 -0,007 0.008 

Liikunta ja retkeily 0,875 0,229 0,013 0,065 0,000 

Luontoarvot 0,864 0,051 0,178 0,102 0,062 

Rauhallinen ja hiljainen ym-

päristö 
0,826 -0,041 0,132 0,089 0,006 

Taloudellinen hyöty 0,047 0,842 0,096 0,081 -0,030 

Moottorikelkkailu / mönkijä-

ajelu 
0,240 0,759 0,045 -0,101 0,062 

Kulttuurihistoria 0,163 0,041 0,806 -0,20 0,011 

Muu tärkeä kohde 0,091 0,095 0,802 0,029 0,083 

Luonnontuotteiden keruu 0,150 -0,010 0,006 0,980 -0,008 

Metsästys ja kalastus 0,036 0,023 0,088 -0,008 0,993 

 

Ensimmäisen komponentin muuttujat kuvasivat luonnon virkistyskäyttöä ja maisemaa ja 

toisen komponentin muuttujat moottoriajoneuvoja ja taloudellista toimintaa. Esimerkiksi 

Ylläksen ja Levin alueella taloudellista hyötyä sekä moottorikelkka- ja mönkijäajeluja 

kuvaavat merkinnät sijoittuivat kutakuinkin samoille alueille, joissa on matkailua. Kol-

mannelle komponentille latautuneet muuttujat olivat pääasiassa kulttuurisia kohteita. 

Komponentille latautui kulttuurihistorian lisäksi ihmisille muilla tavoin tärkeitä kohteita, 

joita olivat esimerkiksi mökit, matkailukohteet ja ulkoilureitit, sekä myös hienot mai-

sema- ja luontokohteet. Neljännelle ja viidennelle komponentille latautui vain yhdet 

muuttujat, joten neljäs komponentti kuvasi luonnontuotteiden keruuta ja viides kompo-

nentti metsästystä ja kalastusta. Pääkomponenttianalyysin perusteella aineistoon luotiin 

viisi summamuuttujaa, joissa jokaiselle komponentille summattiin yhteen kyseiselle 
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komponentille voimakkaimmin latautuneet muuttujat (esim. Metsämuuronen 2008: 33). 

Esimerkiksi ensimmäiselle muuttujalle summattiin neljä tärkeän paikan arvoa: liikunta ja 

retkeily, luontoarvot, rauhallinen ja hiljainen ympäristö sekä kaunis maisema. 

Kulttuuristen ekosysteemiarvojen alueellisen jakautumisen tarkastelemiseksi muo-

dostettiin pistekartat eri arvoista luokiteltuna pääkomponenttianalyysin perusteella sekä 

laskettiin Kernelin tiheysarviot. Selvä pistemerkintöjen keskittymä jokaisessa luokassa 

sijoittui Ylläksen alueelle (kuvat 7–12). Virkistyksen ja maisema-arvojen pääkomponent-

timuuttuja sai korkeimmat Kernelin tiheysarvot verrattuna muihin muuttujiin ja arvot luo-

kiteltiin edelleen kuuteen eri luokkaan. Virkistyskäyttökohteet ja maisema-arvot keskit-

tyivät etenkin Ylläksen matkailukeskuksen ja Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alu-

eelle, jossa matkailukeskuksen alueella oli 10–23 tärkeän paikan pistettä neliökilometrillä 

(kuvat 7–8). Myös Levin ja Luoston alueella oli havaittavissa pienet keskittymät, joissa 

oli 1–5 pistettä neliökilometrillä. Lisäksi tutkimusalueella voitiin erottaa kolme muuta 

pientä keskittymää (kuva 8), joista yksi sijaitsi Kumputunturilla, toinen Oratunturilla ja 

kolmas Viiankiaavan alueella. Virkistys- ja maisema-arvoja yksittäin tarkasteltaessa lii-

kunnan ja retkeilyn kohteiden sijainti oli vaihtelevaa eri elinympäristöissä ja lisäksi koh-

teita oli merkitty sekä korkean että alhaisen topografian alueille. Luontoarvojen kohteet 

puolestaan keskittyivät luonnonsuojelualueille ja yleensä ottaen metsiin, avosoille ja ve-

sistöihin. Myös tuntureiden lakien kalliomaat korostuivat. Rauhallisen ja hiljaisen ympä-

ristön sekä kauniin maiseman kohteita oli merkitty etenkin luonnonalueille metsiin, 

avosoille ja vesistöjen yhteyteen. Kauniin maiseman kohteita oli merkitty etenkin kor-

kean topografian alueille, tuntureiden lakialueille. 

Muiden pääkomponenttianalyysin perusteella muodostettujen muuttujien Kernelin 

tiheysarviot jäivät selvästi alhaisemmiksi kuin virkistyskäytön ja maiseman tarkastelussa. 

Tämä voi johtua siitä, että ne saivat vähemmän karttamerkintöjä. Moottoriajoneuvojen ja 

taloudellisen hyödyn kohteet keskittyivät Ylläksen ja Levin matkailukeskusten seudulle 

(kuvat 9–10), joissa pisteitä oli merkittynä 0,47–1,61 neliökilometrille. Alueella oli ero-

tettavissa myös neljä muuta kohdetta, jossa pisteitä oli kasaantunut neliökilometrille 

0,24–0,46. Keskittymistä kolme olivat kaivosalueita, joista yksi sijaitsi myös Viiankiaa-

van suojelualueella. Neljäs keskittymä oli metsäistä ja soista aluetta Kittilän kuntakes-

kuksen eteläpuolella ja Ounasjokivarressa sijaitsevan Kaukosen kylän alueella, jossa oli 

enemmän moottorikelkkailun ja mönkijäajeluiden pisteitä. 
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Kuva 7. Luonnon virkistyskäytön ja maisemakohteiden pistemerkinnät. 

 

Kuva 8. Kernelin tiheysarvio luonnon virkistyskäyttö- ja maisemakohteille. 
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Kuva 9. Moottoriajoneuvojen ja taloudellisen hyödyn kohteiden pistemerkinnät. 

Kuva 10. Kernelin tiheysarvio moottoriajoneuvojen ja taloudellisen hyödyn kohteille. 
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Moottorikelkkailu ja mönkijäajelu keskittyivät pääasiassa kunta- ja matkailukeskusten 

sekä tieverkon lähettyville (kuvat 9–10). Taloudellisen hyödyn merkinnät keskittyivät 

matkailukeskuksiin ja niiden lähettyville sekä kaivosalueisiin (kuvat 9–10). Moottori-

kelkkailun ja mönkijäajelun kohteita oli merkitty kartalle etenkin avoimille ja harvapuus-

toisille alueille, kuten kalliomaille, avosoille ja järviin, mutta jonkin verran myös metsäi-

sille alueille. Topografian osalta moottorikelkkailua ja mönkijäajelua esiintyi enemmän 

alavilla alueilla, mutta myös korkeiden pinnanmuotojen vaaroilla ja tuntureilla. Taloudel-

lisen hyödyn kohteita oli merkitty sekä alavan että korkean topografian alueille, ja raken-

nettujen alueiden lisäksi metsäisille alueille ja avosoille. 

Kulttuuriset kohteet keskittyivät Ylläksen tunturikylien ja Pakasaivon rotkojärven 

alueelle (kuva 11), jotka saivat myös korkeimmat tiheysarvot (0,56–1,29) neliökilomet-

rille (kuva 12). Myös Kolarin ja Kittilän kuntakeskusten alueella oli pistekeskittymät, 

jossa pistemerkintöjä oli 0,19–0,37 neliökilometrillä (kuva 12). Yksi laajempi keskittymä 

sijaitsi Kittilän kuntakeskuksen eteläpuolella Kaukosen kylän alueella Ounasjokivar-

ressa, jossa on myös Särestöniemen museo. Kaksi pienempää keskittymää olivat tutki-

muslaueen lounaisosassa tieverkon läheisyydessä Sieppijärven kylän alueella ja Tor-

niojoen varressa (kuvat 11–12). Kulttuurihistorian kohteita oli merkitty muita tärkeitä 

kohteita enemmän luonnonympäristöihin, kun taas muut tärkeät kohteet keskittyivät eten-

kin rakennetuille alueille ja tieverkon läheisyyteen. 

Muihin ekosysteemiarvoihin verrattuna luonnontuotteiden keruuta (kuva 13) ja 

metsästystä ja kalastusta (kuva 15) oli merkitty tasaisemmin ympäri tutkimusaluetta. Ti-

heysanalyysin perusteella Ylläksen tunturikylien alue kuitenkin korostui molemmissa 

luokissa: luonnontuotteiden keruun pistemerkintöjä oli 0,18–1,19 neliökilometrillä (kuva 

14), ja metsästyksen ja kalastuksen pisteitä 0,22–1,47 neliökilometrillä (kuva 16). Lisäksi 

luonnontuotteiden keruu keskittyi Levin ja Sodankylän lähialueille, joissa oli 0,18–0,34 

pistearvoa neliökilometrillä (kuva 14).  Metsästyksen ja kalastuksen sijoittumisessa oli 

havaittavissa yksittäisiä keskittymiä Sodankylän seudulla, joissa oli 0,22–0,42 pistearvoa 

neliökilometrillä (kuva 16). Lisäksi 0,22–0,63 pistearvoa neliökilometrillä oli myös Kau-

kosen kylän alueella. Luonnontuotteiden keruuta esiintyi etenkin metsäisillä alueilla ja 

avosoilla. Metsästyksen ja kalastuksen kohteet keskittyivät sekä korkeille että alaville 

alueille ja myös metsiin, avosoille sekä vesistöihin. 

. 
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Kuva 11. Kulttuuristen kohteiden pistemerkinnät. 

Kuva 12. Kernelin tiheysarvio kulttuurisille kohteille. 
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Kuva 13. Luonnontuotteiden keruun kohteiden pistemerkinnät. 

Kuva 14. Kernelin tiheysarvio luonnontuotteiden keruun kohteille. 
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Kuva 15. Metsästyksen ja kalastuksen kohteiden pistemerkinnät. 

Kuva 16. Kernelin tiheysarvio metsästyksen ja kalastuksen kohteille. 
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10.3 Kulttuurisia ekosysteemiarvoja selittävät ympäristömuuttujat 

Parhaimmat muuttujat mallinnuksen kannalta olivat pääkomponenttianalyysin alkuperäi-

set muuttujat, koska niiden mallien residuaalijakaumat olivat parempia verrattuna sum-

mamuuttujien mallien residuaaleihin. Jakaumaperheistä ja linkkifunktioista parhaim-

maksi valikoituivat Gaussian (identity), joka valittiin neljälle mallille, sekä Gamma (log), 

joka valittiin yhdelle, kulttuurisia kohteita kuvaavalle mallille. 

 

10.3.1 Virkistyskäyttö ja maisema 

Lopulliseen GAM-malliin valikoitui kolme selittävää muuttujaa: maksimikorkeus, etäi-

syys kunta- ja matkailukeskuksiin sekä sekametsä (kuva 17). Kalibroidun mallin seli-

tysaste oli 29,6 % ja korjattu selitysaste 29,4 %. Evaluaatioaineiston havaittujen ja ennus-

tettujen arvojen välinen Spearmanin korrelaatio oli 0,34, eli selitysaste oli 11,3 %. Kalib-

roidun mallin residuaaleissa oli havaittavissa puutteita ja ne eivät noudattaneet normaali-

jakaumaa. Residuaalien ja sovitettujen arvojen hajontakuviot on kuvattu liitteessä seitse-

män. Residuaaleissa oli havaittavissa tilastollisesti merkitsevää spatiaalista autokorrelaa-

tiota lähimmällä vyöhykkeellä, mutta Moranin arvo jäi kuitenkin pieneksi (0,02). Yhden 

muuttujan mallissa korkeusmuuttuja selitti vastemuuttujasta eniten, 25,1 % ja etäisyys-

muuttuja toiseksi eniten, 6,3 %. Sekametsämuuttujan selitysaste oli yhden muuttujan mal-

lissa alhainen, vain 2,0 %. Muuttujien GVIF-arvot olivat alle 10. 

Optimoidun mallin selittävien muuttujien suhdetta selitettävään muuttujaan kuva-

taan vastekäyrillä, jotka on esitetty kuvassa 17. Korkeusmuuttujan vastekäyrän muodon 

perusteella luonnon virkistyskäyttö ja maisema-arvot kasvavat maksimikorkeuden kasva-

essa. Muuttuja on hyvin sovittunut x-akselin alkupäässä, johon myös havainnot keskitty-

vät. Luottamusvälit levenevät korkeuden kasvaessa etenkin yli 500 metrin. Etäisyysmuut-

tujan vastekäyrä on loivasti laskeva 30 kilometriin asti, jonka jälkeen vaikutusta vastee-

seen ei ole enää havaittavissa. Vastekäyrän muodon perusteella etäisyyden kasvaessa kes-

kuksista poispäin virkistyskäyttö ja maisema-arvot vähenevät. Etäisyysmuuttujan vaste-

käyrän luottamusvälit ovat suhteellisen kapeat, eli muuttuja on hyvin sovittunut. Seka-

metsämuuttujan vaikutus virkistyskäyttöön ja maisema-arvoihin on vastekäyrän muodon 

perusteella suhteellisen heikko. Aluksi vaikutus on negatiivinen, mutta muoto tasoittuu 
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x-akselin puolivälissä ja kääntyy myös hieman nousevaksi. Luottamusvälit levenevät kui-

tenkin x-akselin loppua kohti. Vastekäyrän muodon perusteella voidaan päätellä virkis-

tyksen ja maisema-arvojen keskittyvän alueille, joilla on suhteellisen vähän sekametsää. 

Kuva 17. Luonnon virkistyskäyttöä ja maisema-arvoja selittävien muuttujien vastekäyrät 

GAM-mallissa. Kuvaajien x-akselilla on esitetty havaitut arvot ja y-akselilla osittais-

residuaalit. Katkoviivat kuvaavat luottamusvälejä. 

 

10.3.2 Moottoriajoneuvot ja taloudellinen hyöty 

Malliin valikoitui viisi selittävää muuttujaa: maksimikorkeus, rakennettu alue, puuston 

tilavuuden vaihteluväli, kokonaisekologinen arvo sekä lehtimetsä. Kalibroidun mallin se-

litysaste oli 14,2 % ja korjattu selitysaste 13,8 %. Evaluaatioaineiston havaittujen ja en-

nustettujen arvojen välinen Spearmanin korrelaatio oli 0,025, eli selitysaste oli 0,1 %. 
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Mallin residuaalit olivat keskittyneet kuvion vasempaan alakulmaan ja myös muutamia 

poikkeavia havaintoja esiintyi (liite 7). Residuaalit eivät noudattaneet normaalijakaumaa 

ja niissä ei ollut havaittavissa tilastollisesti merkitsevää spatiaalista autokorrelaatiota. Yh-

den muuttujan mallissa korkeus selitti vasteesta 6,5 %, rakennettu alue 4,5 %, tilavuus 

3,8 %, kokonaisekologinen arvo 1,1 % ja lehtimetsä 0,1 %. Muuttujien GVIF-arvot olivat 

alle 10. 

Kuvassa 18 on esitetty muuttujien vastekäyrät. Korkeus-, tilavuus- ja lehtimetsä-

muuttujilla on epälineaariset ja rakennetun alueen ja kokonaisekologisen arvon muuttu-

jilla lineaariset vastekäyrät. Tilavuuden, kokonaisekologisen arvon ja lehtimetsän vaste-

käyrät ovat laskevia. Vastekäyrän perusteella korkeusmuuttujalla ei ole selvää suhdetta 

selitettävään muuttujaan noin 300 metriin asti, mutta sen jälkeen suhde kääntyy nouse-

vaksi luottamusvälien levetessä (kuva 18). Moottoriajoneuvojen ja taloudellisen hyödyn 

merkintöjä on paljon tutkimusruuduissa, joissa on suuri maksimikorkeus. Muuttuja on 

hyvin sovittunut x-akselin alkupäässä, mihin myös suurin osa tutkimusruuduista ovat kes-

kittyneet. Lehtimetsämuuttujan suhde selitettävään muuttujaan on ensin laskeva, mutta 

tasoittuu x-akselin puolen välin jälkeen. Muuttujan vastekäyrällä on leveät luottamusvä-

lit, joten se ei ole hyvin sovittunut. Vastekäyrän muodon perusteella moottorikelkkailu ja 

mönkijäajelut sekä taloudellinen hyöty vähenevät lehtimetsän yleistyessä. 

 Puuston tilavuuden vaihteluväliä kuvaavan muuttujan käyrä on laskeva 150 kuu-

tiometriin asti, minkä jälkeen selvää suhdetta ei ole enää havaittavissa (kuva 18). Luotta-

musvälit ovat suuremmat asteikon alussa ja lopussa. Muuttuja on hyvin sovittunut x-ak-

selin puolivälillä, mihin myös havainnot ovat keskittyneet. Moottorikelkkailua ja mönki-

jäajeluita harrastetaan enemmän metsissä, joissa puustoa on vähemmän. Rakennetun alu-

een muuttuja on mallissa positiivisen lineaarinen ja vastekäyrän luottamusvälit kasvavat 

tasaisesti. Moottorikelkkailu ja mönkijäajelut sekä taloudellinen hyöty yleistyvät raken-

netun alueen osuuden kasvaessa. Kokonaisekologisen arvon muuttujan vastekäyrän luot-

tamusvälit ovat suhteellisen kapeat, ja moottorikelkkailu- ja mönkijäajelu sekä taloudel-

linen hyöty ovat vähäisempiä alueilla joilla on korkea kokonaisekologinen arvo. 
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Kuva 18. Moottoriajoneuvoja ja taloudellista hyötyä selittävien muuttujien vastekäyrät 

GAM-mallissa. Kuvaajien x-akselilla on esitetty havaitut arvot ja y-akselilla osittais-

residuaalit. Katkoviivat kuvaavat luottamusvälejä. 
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10.3.3 Kulttuuriset kohteet 

Lopulliseen malliin päätyi neljä selittävää muuttujaa: maanpeite ja -käyttömuotojen sum-

mamuuttuja eli elinympäristöjen monimuotoisuusmuuttuja, rakennetun alueen osuus, 

maksimikorkeus ja sekametsä. Mallin selitysaste oli 14,9 % ja korjattu selitysaste 9,5 %. 

Evaluaatioaineiston havaittujen ja ennustettujen arvojen välinen Spearmanin korrelaatio 

oli 0,11, eli selitysaste oli 1,2 %. Kalibroidun mallin ja evaluointiaineiston selitysasteen 

ero oli 13,7 %-yksikköä. Kalibroidun mallin residuaaleissa oli havaittavissa säännönmu-

kaisuutta, sillä ne eivät olleet hajanaisesti jakautuneita (liite 7). Residuaalit eivät myös-

kään noudattaneet normaalijakaumaa ja niissä oli havaittavissa tilastollisesti merkitsevää 

spatiaalista autokorrelaatiota (p<0,01) ensimmäisellä ja neljännellä vyöhykkeellä. Lisäksi 

toisen vyöhykkeen spatiaalinen autokorrelaatio oli lähellä tilastollisen merkitsevyyden 

rajaa. Moranin arvot olivat kuitenkin pieniä ja ne vaihtelivat välillä 0,008–0,01. Yhden 

muuttujan malleissa elinympäristöjen monimuotoisuusmuuttujan selitysaste oli 12,1 %, 

rakennetun alueen 10,6 %, maksimikorkeuden 2,5 % ja sekametsän 0,7 %. Muuttujien 

GVIF-arvot olivat alle 10. 

Malliin valikoituneiden muuttujien vastekäyrät ovat epälineaarisia (kuva 19). 

Elinympäristöjen monimuotoisuusmuuttujan käyrä on nouseva ja sen luottamusväli ka-

penee akselin keskivaiheilla leveten molempia päitä kohti. Kuvan 19 vastekäyrän perus-

teella voidaan todeta, että kulttuurisesti arvokkaita kohteita on merkitty enemmän alu-

eille, joissa on myös korkea elinympäristöjen monimuotoisuus. Maksimikorkeutta kuvaa-

van muuttujan vaikutus kulttuurisiin kohteisiin on aluksi tasainen, mutta kääntyy laske-

vaksi noin 300 metrin kohdalla. Vastekäyrän luottamusvälit levenevät käyrän laskiessa ja 

muuttuja on parhaiten sovittunut x-akselin alkupäässä, johon myös havainnot keskittyvät. 

Tärkeitä kulttuurisia kohteita esiintyy siis todennäköisemmin alavimmilla alueilla ja kor-

keuden kasvaessa niiden määrä vähenee. Kulttuuriset kohteet yleistyvät myös rakennetun 

alueen osuuden kasvaessa, sillä muuttujan vastekäyrä on nouseva noin x-akselin puolivä-

liin asti, jonka jälkeen se tasoittuu ja kääntyy laskuun (kuva 19). Muuttujan sovittuneisuus 

on kuitenkin huono luottamusvälien ollessa suuret. Sekametsämuuttujan vastekäyrä on 

alkuun laskeva, jonka jälkeen se kääntyy nousuun samalla luottamusvälien levetessä. 

Käyrä on parhaiten sovittunut x-akselin alkupäässä, jonne myös havainnot keskittyvät. 

Sekametsän vaikutus kulttuuristen kohteiden esiintymiseen on kuitenkin vähäinen. 
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Kuva 19. Kulttuurisia kohteita selittävien muuttujien vastekäyrät GAM-mallissa. Kuvaa-

jien x-akselilla on esitetty havaitut arvot ja y-akselilla osittaisresiduaalit. Katkoviivat ku-

vaavat luottamusvälejä. 

 

10.3.4 Luonnontuotteiden keruu 

Lopulliseen malliin valikoitui kaksi selittävää muuttujaa: etäisyys kunta- ja matkailukes-

kuksiin sekä havumetsä (kuva 20). Mallin selitysaste oli erittäin pieni 2,2 % ja korjattu 

selitysaste 2,0 %. Evaluaatioaineiston havaittujen ja ennustettujen arvojen välinen Spear-

manin korrelaatio oli -0,06. Kalibroidun mallin residuaaleissa oli havaittavissa huomat-

tavia puutteita (liite 7) ja residuaalit eivät myöskään noudattaneet normaalijakaumaa. 

Muuttujien GVIF-arvot olivat alle 10. Residuaaleissa oli havaittavissa tilastollisesti mer-

kitsevää spatiaalista autokorrelaatiota lähimmällä etäisyysvyöhykkeellä ja lisäksi toiseksi 
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kauimmaisen etäisyysvyöhykkeen p-arvo oli lähellä tilastollisen merkitsevyyden rajaa. 

Moranin arvo oli kuitenkin pieni: 0,02. 

Yhden muuttujan malleissa etäisyys selitti vasteesta 1,6 % ja havumetsä 0,7 %. Mo-

lempien muuttujien vastekäyrien luottamusvälit kuvassa 20 ovat suhteellisen suuret, joten 

niiden sovittuneisuus on huono. Etäisyyttä kunta- ja matkailukeskuksiin kuvaavan muut-

tujan vastekäyrä on epälineaarinen ja käyrän muodon perusteella etäisyyden kasvaessa 

keskuksista noin 40 kilometriin asti luonnontuotteiden keruu vähenee. Havumetsämuut-

tujan vastekäyrä kasvaa lineaarisesti, joten havumetsän osuuden kasvaessa myös luon-

nontuotteiden keruu yleistyy. 

Kuva 20. Luonnontuotteiden keruuta selittävien muuttujien vastekäyrät GAM-mallissa. 

Kuvaajien x-akselilla on esitetty havaitut arvot ja y-akselilla osittaisresiduaalit. Katkovii-

vat kuvaavat luottamusvälejä. 

 

10.3.5 Metsästys ja kalastus 

Lopulliseen malliin valikoitui kuusi selittävää muuttujaa: järvet, joet, maksimikorkeus, 

avosuot, etäisyys kunta- ja matkailukeskuksiin sekä havumetsä. Mallin selitysaste oli 9,7 

% ja korjattu selitysaste 9,2 %. Evaluaatioaineiston havaittujen ja ennustettujen arvojen 

välinen korrelaatio oli 0,17, eli selitysaste oli 2,8 %. Kalibroidun mallin residuaaleissa oli 

puutteita (liite 7) ja residuaalit eivät olleet normaalisti jakautuneita. Muuttujien GVIF-

arvot olivat alle 10. Tilastollisesti merkitsevää residuaalien spatiaalista autokorrelaatiota 
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esiintyi lähimmässä ja kaukaisimmassa etäisyysluokassa, ja lisäksi kuudennen etäisyys-

luokan p-arvo oli lähellä raja-arvoa 0,01. Moranin arvo oli kuitenkin alhainen: lähim-

mässä luokassa 0,01 ja kauimmaisessa 0,08. 

Yhden muuttujan malleissa metsästystä ja kalastusta selittivät eniten järvet 2,7 %, 

toiseksi eniten joet 2,5 %, kolmanneksi eniten maksimikorkeus 1,6 % ja neljänneksi eni-

ten avosuot 1,3 %. Etäisyysmuuttujan selitysaste oli noin 1,0 % ja havumetsämuuttujan 

0,4 %. Kuvassa 21 on esitetty muuttujien vastekäyrät, jotka ovat epälineaarisia järvet-, 

joet-, korkeus- sekä avosuomuuttujilla, ja lineaarisia etäisyys- ja havumetsämuuttujilla. 

Järvet- ja joet -muuttujien vastekäyrät ovat ensin nousevia ja tasoittumisen jälkeen ne 

kääntyvät laskuun luottamusvälien myös levetessä. Molempien muuttujien havainnot 

ovat keskittyneet x-akselin alkupäähän, jolla on vaikutusta vastekäyrän muotoon. Met-

sästys ja kalastus siis yleistyvät järvien ja jokien pinta-alojen kasvaessa tutkimusruu-

duilla. Eniten kalastetaan ja metsästetään alueilla, joissa jokien ja järvien pinta-alan osuus 

on keskimääräinen. 

Maksimikorkeuden vaikutus metsästykseen ja kalastukseen on tasainen noin 300 

metriin asti, jonka jälkeen se kääntyy laskevaksi vastekäyrän luottamusvälien samalla le-

vetessä. Muuttuja on parhaiten sovittunut x-akselin alkupäässä, jonne myös havainnot 

keskittyvät (kuva 21). Korkeuden kasvaessa metsästyksen ja kalastuksen todennäköisyys 

vähenee ja ne ovat yleisempiä alhaisen korkokuvan alueilla. Avosuot-muuttujan vaikutus 

metsästykseen ja kalastukseen on vähäinen, ja vastekäyrän luottamusvälit levenevät käy-

rän kasvaessa. Metsästys ja kalastus vähenevät avosoiden pinta-alan kasvaessa, mutta 

pinta-alan ollessa suuri ne alkavat yleistyä. Etäisyys- ja havumetsämuuttujien positiivi-

sesti lineaariset vastekäyrät kasvavat pienellä kulmakertoimella ja käyrien luottamusvälit 

ovat kapeat (kuva 21). Suorat ovat siis hyvin sovittuneita. Etäisyyden kasvaessa kunta- ja 

matkailukeskuksiin ja havumetsän pinta-alan kasvaessa metsästys ja kalastus yleistyvät. 
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Kuva 21. Metsästystä ja kalastusta selittävien muuttujien vastekäyrät GAM-mallissa. Ku-

vaajien x-akselilla on esitetty havaitut arvot ja y-akselilla osittaisresiduaalit. Katkoviivat 

kuvaavat luottamusvälejä. 
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11. Tulosten tarkastelu ja pohdinta 

Tutkielman yksi keskeinen tavoite oli selvittää kulttuuristen ekosysteemipalveluiden 

esiintymistä ja niihin vaikuttavia ympäristötekijöitä Keski-Lapin alueella. Tutkimustu-

losten perusteella kulttuurisissa ekosysteemiarvoissa oli havaittavissa keskittymistä, joi-

den alueellista jakautumista tarkastellaan seuraavaksi. Sen jälkeen arvioidaan ekosystee-

miarvojen ja maisemarakenteen, ekologisten tekijöiden ja saavutettavuuden välillä ha-

vaittuja yhteyksiä. Lopuksi kiinnitetään huomiota tulosten hyödynnettävyyteen, kysely-

aineiston edustavuuteen sekä tutkielman virhelähteisiin. 

 

11.1 Kulttuuristen ekosysteemiarvojen esiintyminen tutkimusalueella 

PPGIS-kyselyyn vastaajat tunnistivat tutkimusalueella erilaisia kulttuurisia ekosysteemi-

palveluita hyvin ja merkintöjä kertyi paljon. Vastaajat olivat merkinneet kartalle eniten 

virkistyksen kannalta tärkeitä liikunnan ja retkeilyn alueita, kauniin maiseman arvoja ja 

luontoarvoja. Tämä tukee Hausnerin ym. (2015: 452–453) Norjassa tehtyä tutkimusta, 

jossa myös useimmin vastaajien merkitsemät kulttuuristen ekosysteemipalveluiden arvot 

olivat virkistys ja maisema. Merkintöjen määrää voi selittää se, että Suomessa on pitkät 

perinteet luonnossa virkistäytymiselle, ja ulkoiluharrastusten määrä myös kasvaa koko 

ajan (Sievänen & Neuvonen 2014: 21). Lisäksi maisemarakenne on olennainen osa vir-

kistysarvoa ja ihmiset myös arvostavat paikkoja joissa on monimuotoinen lajisto (Mace 

ym. 2012: 23; Syrbe & Walz 2012: 80). Tutkimusalueella onkin useita suojelukohteita ja 

maisema on yksi Lapin matkailun vetovoimatekijöistä (Tyrväinen ym. 2014b). 

Myös metsästystä ja kalastusta, rauhallista ja hiljaista ympäristöä ja luonnontuot-

teiden keruuta oli merkitty kartalle verrattain paljon. Esimerkiksi matkailijat arvostavat 

Lapin puhdasta ja hiljaista luonnonympäristöä sekä kauniita maisemia (Tyrväinen ym. 

2014b; Kaivoshankkeet varjostavat Lapin luontoa 2015). Metsästyksellä ja kalastuksella 

on virkistäytymisen lisäksi kulttuurista ja sosiaalista merkitystä niiden muodostaman yh-

teisön kautta (MEA 2005a: 59, 65; Hausner ym. 2015: 459). Myös luonnontuotteiden 

keruu on tärkeä virkistysaktiviteetti suomalaisille ja siihen liittyy myös kulttuuriperin-

nearvoja (MEA 2005a: 59; Sievänen & Neuvonen 2014: 25; Hausner ym. 2015: 459). 

Sen kulttuurinen merkitys ilmenee Suomen kulttuuriin omaksutun jokamiehenoikeuden 



82 

 

kautta, joka takaa kaikkien ihmisten oikeuden esimerkiksi sienestykseen ja marjastukseen 

(Sievänen & Neuvonen 2014: 25). Vähiten merkattuja tärkeitä paikkoja olivat kulttuuri-

historian, taloudellisen hyödyn ja moottorikelkkailun ja mönkijäajeluiden kohteet sekä 

muut tärkeät kohteet. Tulokset hieman eroavat Hausnerin ym. (2015: 452) tutkimuksesta, 

jossa vähiten merkattuja arvoja olivat spirituaaliset, terapeuttiset ja biologisen monimuo-

toisuuden arvot. Toisaalta tässä tutkimuksessa ei kartoitettu kyseisiä arvoja. 

Pääkomponenttianalyysin avulla selvitettiin kulttuuristen ekosysteemiarvojen väli-

siä yhteyksiä ja keskittymiä. Pääkomponentteja muodostui viisi kappaletta, ja ensimmäi-

selle komponentille latautuivat liikunta ja retkeily, luontoarvot, rauhallinen ja hiljainen 

ympäristö sekä kaunis maisema. Muuttujien latautumista samalle virkistyskäyttöä ja mai-

sema-arvoja kuvaavalle pääkomponentille voi selittää tutkimusalueen ainutlaatuiset piir-

teet. Esimerkiksi tutkimusalueen matkailukeskukset ovat luontomatkailukohteita ja ne si-

jaitsevat lähellä kansallispuistoja, joissa on kauniita maisemia, puhdasta luontoa, hiljaista 

ja rauhallista ympäristöä sekä luontoarvoja. Luonto onkin tärkeä Lapin matkailun veto-

voimatekijä, ja maisemarakenne on olennainen osa virkistysarvoa (Syrbe & Walz 2012: 

80; Tyrväinen ym. 2014b: 203). Luonnonmaisemat miellyttävät ihmisiä, ja niitä myös 

arvostetaan luonnollisen kasvi- ja eläinlajiston, monimuotoisuuden sekä niiden tarjo-

amien virkistyksellisten ja esteettisten arvojen vuoksi (Juutinen ym. 2011; Brown & Bra-

byn 2012a: 321–329, 2012b: 90–92). Lisäksi luonnon monimuotoisuuden on havaittu ole-

van tärkeä virkistyskokemuksen kannalta ja korkeat luonnon monimuotoisuuden arvot 

esimerkiksi houkuttelevat enemmän kävijöitä Suomen kansallispuistoihin (Juutinen ym. 

2011; Siikamäki ym. 2015). 

Muuttujien latautuminen virkistyskäyttöä ja maisema-arvoja kuvaavalle kom-

ponentille oli myös jossain määrin yhteneväinen Hausnerin ym. (2015) tutkimuksen pää-

komponenttianalyysin kanssa. Heidän tutkimuksessa tehdyssä pääkomponenttianalyy-

sissä muodostui oma ryhmä virkistykseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyville 

muuttujille. Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan ollut mukana sosiaalisen vuorovaikutuksen 

muuttujaa, mutta sosiaaliset tarpeet liittyvät hyvin läheisesti moniin kulttuurisiin ekosys-

teemipalveluihin, kuten virkistäytymiseen ja maisemaan (esim. MEA 2005a: 59; Syrbe 

& Walz 2012: 80; Hallikainen ym. 2014: 40; Tyrväinen ym. 2014c: 99; Kopperoinen ym. 
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2017: 199). Toisaalta taas Hausnerin ym. (2015) tutkimuksessa muodostui oma kompo-

nentti luonnon ominaisuuksille ja maisemalle, jotka tässä tutkielmassa latautuivat virkis-

tyskohteiden kanssa samalle komponentille. 

Toiselle komponentille latautuivat taloudellinen hyöty sekä moottorikelkkailu ja 

mönkijäajelu. Arvojen latautumista samalle komponentille voi selittää pisteiden sijaitse-

minen samankaltaisilla alueilla, esimerkiksi lähellä rakennettuja alueita sekä tieverkkoa. 

Moottoriajoneuvojen kohteita oli merkitty enemmän luonnonympäristöihin, mutta myös 

taloudellisen hyödyn, kuten metsätalouden ja poronhoidon, kohteita esiintyi luonnonym-

päristöissä. Moottorikelkkailu ja mönkijäajelut ovat myös yksi matkailijoiden virkistys-

aktiviteeteista. Matkailu on tärkeä elinkeino alueella, jolla on merkitystä paikallistalou-

den kannalta. 

Kolmannelle komponentille latautuivat kulttuurihistoriaan liittyvät sekä muut tär-

keät kohteet. Samalle komponentille latautumista voi selittää se, että muut tärkeät kohteet 

sisälsivät monia kulttuurisesti tärkeitä asioita, kuten mökkejä, matkailukohteita, ulkoilu-

reittejä sekä maisema- ja luontokohteita. Tulos kuitenkin eroaa hieman Hausnerin ym. 

(2015) tutkimuksesta, jossa taloudellinen hyödyn sekä kulttuuriseen identiteettiin liittyvät 

kohteet latautuivat samalle komponentille. Toisaalta Hausnerin ym. (2015) tutkimuksessa 

ei ollut erillistä luokkaa moottorikelkkailulle ja mönkijäajeluille, eikä tässä tutkielmassa 

mikään luokka kuvannut suoraan identiteettiä. Lisäksi heidän tutkimuksessa muodostui 

myös oma komponentti tuotantopalveluille, kun taas tässä tutkielmassa luonnontuottei-

den keruu sekä metsästys ja kalastus latautuivat omille komponenteilleen. Eroavaisuudet 

muuttujien latautumisessa komponenteille voi johtua esimerkiksi tutkimusalueiden ainut-

laatuisista piirteistä. Alueet ovat erilaisia niin kulttuurisilta kuin luonnonominaisuuksil-

taan, jolloin tulokset eivät ole suoraan sovellettavissa toisille alueille (vrt. Brown ym. 

2015, 2016). Tämän takia eri alueiden tutkiminen on myös tärkeää. 

Kulttuuristen ekosysteemiarvojen sijaintia ja keskittymistä tarkasteltiin visuaali-

sesti karttojen avulla. Tiheysarvioon perustuvat kartat eivät eronneet merkittävästi piste-

kartoista, vaan molemmista oli erotettavissa samankaltaiset keskittymät. Keskittymien 

esiintyminen tukee aikaisempia tutkimuksia, joiden perusteella ekosysteemipalvelut ovat 

spatiaalisesti keskittyneitä maisematasolla, ja tähän keskittymiseen vaikuttavat ekosys-

teemipalveluiden sosiaaliset, ekologiset ja maantieteelliset tekijät (esim. Raudsepp-

Hearne ym. 2010; Plieninger ym. 2013). Ihmisten ja ympäristön välinen vuorovaikutus 
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tapahtuukin ekologisesti ja sosiaalisesti heterogeenisellä maantieteellisellä alueella, jossa 

jotkin paikat ovat myös toisia tärkeämpiä (Karimi ym. 2015: 9). Toisaalta Plieningerin 

ym. (2013: 126) mielestä kulttuuristen ekosysteemipalveluiden keskittyminen kertoo 

myös siitä, etteivät vastaajat pysty täysin erottelemaan kulttuuristen ekosysteemipalve-

luiden kategorioita toisistaan. Tämä voi kuitenkin osaltaan kertoa myös kulttuuristen 

ekosysteemipalveluiden sisäisistä yhteyksistä ja kokonaisvaltaisuudesta (Bieling & 

Plieninger 2013: 665; Daniel ym. 2012: 8813). 

Ylläksen alueella oli havaittavissa kulttuuristen ekosysteemiarvojen vahva keskit-

tymä jokaisessa muuttujaluokassa. Ylläksen korostuminen voi selittyä vastaajajoukon 

piirteillä: paikallisista kolarilaiset vastasivat eniten kyselyyn ja lisäksi suurin osa matkai-

lijoista oli Ylläksen alueelta. Ihmisten on havaittu suosivan PPGIS-kyselyissä heille tut-

tuja ja lähellä olevia paikkoja, joka voi näkyä kartoitettavien arvojen keskittymisenä lä-

helle tuttuja ja helpommin saavutettavissa olevia alueita (Brown & Brabyn 2012a, 

2012b). Kolarilaisten ja Ylläksen matkailijoiden vastaamisinnokkuuteen on saattanut vai-

kuttaa myös Hannukaisen kaivoshankkeen ajankohtaisuus ja vastaajien halu vaikuttaa sii-

hen. Lisäksi Ylläs on myös kolmanneksi suosituin matkailukeskus ja Pallas-Yllästunturin 

kansallispuisto suosituin kansallispuisto kävijämäärien mukaan koko Suomessa. 

Ylläksen lisäksi eri muuttujaryhmissä oli havaittavissa myös pienempiä keskitty-

miä. Virkistyskohteiden ja maisema-arvojen pienet keskittymät sijaitsivat Levin ja Luos-

ton alueella. Ylläs, Levi ja Luosto ovat tärkeitä matkailukeskuksia ja virkistysympäris-

töjä, joten keskittymien syntyminen niihin on loogista. Virkistys- ja maisema-arvoja oli 

myös merkitty vaihtelevasti eri elinympäristöihin sekä korkean että alhaisen korkokuvan 

alueille. Tuloksen perusteella voidaan todeta, että ihmiset arvostavat luonnonkohteita 

sekä virkistyksen että maisema-arvojen kannalta. Myös aikaisempien tutkimusten mu-

kaan luonnonmaisemia ja vuoristoisia alueita arvostetaan niiden tarjoamien virkistys- ja 

esteettisten arvojen vuoksi, ja esimerkiksi luonnonsuojelualueilla on havaittu sosio-eko-

logisten järjestelmien keskittymiä (esim. Brown & Brabyn 2012a; Karimi ym. 2015). Ih-

miset myös arvostavat luonnonympäristöjä enemmän kuin kaupunkimaisia ja rakennet-

tuja ympäristöjä (MEA 2005b: 120). 

Moottoriajoneuvojen ja taloudellisen hyödyn kohteet keskittyivät viiteen pienem-

pään keskittymään, joista yksi oli Levin matkailukeskus. Matkailukeskukset ovat tärkeitä 
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kohteita sekä talouden että virkistysaktiviteettien kannalta. Kaksi muuta keskittymää oli-

vat toiminnassa olevia kaivosalueita ja yksi hakemusvaiheessa oleva kaivosalue. Lisäksi 

yksi taloudellisen arvon keskittymä sijaitsi suojellulla Viiankiaavan alueella, josta on löy-

tynyt merkittävä malmiesiintymä (esim. Kauppinen 2016). Viides keskittymä oli Kauko-

sen kylän alueella, jossa oli enemmän moottorikelkkailun ja mönkijäajeluiden pistemer-

kintöjä. Keskittymille yhteistä oli läheisyys tieverkkoon. Moottorikelkkailun ja mönkijä-

ajelun kohteita oli merkitty etenkin avoimille ja harvapuustoisille alueille, mutta jonkin 

verran myös metsäisille alueille. Topografian osalta moottorikelkkailua ja mönkijäajelua 

esiintyi enemmän alavilla alueilla, mutta myös korkeiden pinnanmuotojen kohteissa vaa-

roilla ja tuntureilla. Taloudellisen hyödyn kohteita oli merkitty sekä alavan että korkean 

topografian alueille ja korkean topografian keskittymät voivat selittyä alueen matkailu-

keskuksilla. Taloudellisen hyödyn kohteita oli merkitty etenkin rakennetuille alueille, 

mutta myös metsäisille alueille ja avosoille. Taloudellinen arvo liittyy usein kaupunki-

maisiin maisemiin (De Groot ym. 2010: 11; Brown & Brabyn 2012a: 321–327), ja luon-

nonympäristöjen merkinnät voivatkin liittyä alueella harjoitettavaan poronhoitoon sekä 

metsätalouteen. Taloudelliset arvot ja ekologiset toiminnat ovat myös sidottuja tiettyyn 

kontekstiin sekä aikaan ja paikkaan (De Groot ym. 2010: 11; Brown & Brabyn 2012a: 

321–327).  

Kulttuuriset kohteet keskittyivät Ylläksen tunturikylien lisäksi Pakasaivon rotko-

järven alueelle. Keskittymän syntyminen Pakasaivoon on loogista, koska se on muinais-

jäännösalue, joka kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin (Paka-

saivo ja Kirkkopahdan seitakivi 2018). Kulttuuristen kohteiden pienet keskittymät sijait-

sivat Kolarin ja Kittilän kuntakeskusten alueella sekä tieverkon ja vesistöjen lähettyvillä. 

Yksi laajempi keskittymä sijaitsi Kittilän kuntakeskuksen eteläpuolella Kaukosen kylän 

alueella Ounasjokivarressa, jossa on myös Särestöniemen museo. Kaukosen kylä on val-

takunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jolla on tärkeä historiallinen ja 

kulttuurinen merkitys (Valtakunnallisesti merkittävät… 2009). Kaksi pienempää keskit-

tymää olivat tieverkon läheisyydessä Sieppijärven kylän alueella ja Torniojoen varressa. 

Kylillä ja niiden yhteisöillä on tärkeä kulttuurinen merkitys ja niihin liittyvä kulttuuripe-

rintö sisältää usein asioita, jotka on peritty aikaisemmilta sukupolvilta, ja joita on ylläpi-

detty ja säilytetty tulevia sukupolvia varten (Daniel ym. 2012: 8814). Kulttuuriperintö 
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liittyy läheisesti myös ihmisyhteisöjen ja ekosysteemien väliseen historiaan (Daniel ym. 

2012: 8814). 

Kulttuuriset kohteet keskittyivät pääasiassa Kittilän, Kolarin ja Muonion kuntien 

alueelle. Sodankylän alueella ei ollut keskittymää, vaikka paikallisista vastaajista toiseksi 

eniten oli Sodankylästä. Tämä voi osaltaan kertoa vaikeudesta ymmärtää mitä kulttuuri-

sella kohteella tarkoitetaan. Toisaalta taas kulttuuristen kohteiden lisäksi mukana tarkas-

telussa olivat muut tärkeät kohteet, joita ei välttämättä ollut merkitty yhtä innokkaasti 

kartalle. Lisäksi kohteiden merkitseminen kartalle ei tarkoita, että arvo puuttuisi toisaalta, 

vaan pikemminkin vahvasta arvosta (Brown & Brabyn 2012b). 

Luonnontuotteiden keruussa oli havaittavissa pienet keskittymät Levin ja Sodanky-

län kuntakeskuksen lähialueilla. Luonnontuotteiden keruun keskittymistä voi luonnon-

ympäristön lisäksi selittää kyseisten alueiden hyvä saavutettavuus, sillä tieverkko on kat-

tava ja ajallinen etäisyys kunta- ja matkailukeskuksista pieni. Luonnontuotteiden keruuta 

esiintyi eniten esimerkiksi metsäisillä alueilla ja avosoilla, jotka ovatkin yleisiä marjas-

tus- ja sienestysympäristöjä. Suomessa luonnontuotteiden keruulla on myös paljon kult-

tuurista merkitystä, mikä ilmenee jo Suomen kulttuuriin omaksutun jokamiehenoikeuden 

kautta. Metsästystä ja kalastusta oli merkitty suhteellisen tasaisesti ympäri tutkimusalu-

etta, mutta yksittäisiä pieniä keskittymiä oli havaittavissa Sodankylän seudulla ja Kauko-

sen kylän alueella. Metsästyksen ja kalastuksen kohteet keskittyivät sekä korkeille että 

alaville alueille ja myös metsiin, avosoille sekä vesistöihin. 

Ekosysteemiarvojen keskittyminen tunturikyliin, matkailu- ja kuntakeskuksiin sekä 

niiden lähialueille on samansuuntainen Plieningerin ym. (2013) tutkimuksen kanssa, 

jossa ekosysteemeihin liittyvät kulttuuriset arvot keskittyivät järvien ja lampien lisäksi 

asutusalueelle. Tulos voi selittyä sillä, että ihmiset suosivat heille tuttuja ja lähellä olevia 

paikkoja, jolloin myös kartoitettavat arvot keskittyvät tutuille ja helpommin saavutetta-

vissa oleville alueille (Brown & Brabyn 2012a, 2012b). Esimerkiksi paikallisväestö liittää 

monia kulttuurisia palveluita heidän kyliinsä, kun taas alueella vierailevat ihmiset saatta-

vat tulla sinne vain alueen luonnonarvojen takia (Plieninger ym. 2013: 127). Toisaalta 

Brownin ja Brabynin (2012b: 88–89) mukaan PPGIS-kartoitukseen osallistujilla on myös 

todennäköisesti rajallinen määrä aikaa käytettävissä vastaamiseen, joten kartalta valitaan 

tärkeimmät maantieteelliset alueet kuvaamaan kartoitettavia arvoja. Kyselyyn osallistu-

jien valinta sijoittaa karttamerkki tietylle alueelle ei siis tarkoita, että sitä ei sijoittaisi 
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myös toiselle alueelle, eli sijaintipäätös kertoo ennemmin vahvasta arvosta kuin muiden 

alueiden arvojen puuttumisesta. Kulttuurisia ekosysteemipalveluita voi siis esiintyä myös 

alueilla, joilta merkinnät puuttuvat. 

 

11.2 Kulttuurisia ekosysteemiarvoja selittävät ympäristömuuttujat 

Tutkielman yksi keskeinen tavoite oli selvittää tilastollisen mallinnuksen avulla, mitkä 

ympäristömuuttujat selittävät kulttuurisia ekosysteemiarvoja. GAM-malleissa eniten 

kulttuurisia ekosysteemiarvoja selittivät maisemarakenteeseen liittyvät muuttujat, joita 

olikin tarkastelussa enemmän mukana verrattuna saavutettavuus- ja ekologisiin muuttu-

jiin. Saavutettavuus- ja ekologisia muuttujia valikoitui malleihin yhtä monta. GAM-mal-

leissa kulttuurisia ekosysteemiarvoja selittävistä ympäristömuuttujista merkittäväksi 

nousi maksimikorkeus, joka valikoitui mukaan neljään malliin. Myös etäisyys kunta- ja 

matkailukeskuksiin oli merkittävä, sillä se valikoitui mukaan kolmeen malliin. Lisäksi 

jokaiseen malliin valikoitui jokin metsätyyppiä kuvaavista muuttujista: havu-, lehti- tai 

sekametsä. Esimerkiksi Raudsepp-Hearne ym. (2010: 5242–5243) mukaan ekosysteemi-

palveluiden alueelliseen jakautumiseen ja keskittymiseen vaikuttavat sosiaalisten tekijöi-

den lisäksi niiden ekologiset ja maantieteelliset tekijät. 

 

11.2.1 Virkistyskäyttö ja maisema 

Luonnon virkistyskäyttöä kuvaavan GAM-mallin selitysaste oli suhteellisen hyvä ja kor-

kein kaikkien viiden mallin selitysasteista. Malli ei kuitenkaan ollut vakaa, sillä kalibraa-

tio- ja evaluaatioaineistojen selitysasteiden ero oli suuri. Malli ei siis soveltunut hyvin 

ennustustarkoituksiin. Mallin perusteella luonnon virkistyskäyttöä ja maisema-arvoja se-

littivät parhaiten maisemarakenteeseen ja saavutettavuuteen liittyvät muuttujat. Univari-

aattimallien selitysasteiden perusteella parhaiten virkistyskäyttöä ja maisema-arvoja se-

litti maksimikorkeus. Vastekäyrän muodon perusteella luonnon virkistyskäyttö ja mai-

sema-arvot kasvoivat maksimikorkeuden kasvaessa. Tulos tukee Brownin ja Brabynin 

(2012a; 2012b) sekä Brownin ym. (2015) tutkimuksia, joiden mukaan korkeat maisema-

arvot liittyvät korkean topografian alueisiin. Korkeita esteettisiä ja virkistysarvoja on esi-

merkiksi vuoristoisilla alueilla, joilla on suojeltu luonnontilaisia alueita ja joilla ei ole 
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infrastruktuuria (Brown & Brabyn 2012a: 328; 2012b: 85). Luonnonmaisemia ja korkean 

topografian alueita arvostetaan niiden tarjoamien virkistyksellisten ja esteettisen arvojen 

sekä luonnollisen kasvi- ja eläinlajiston vuoksi (Brown & Brabyn 2012a: 321–327). 

Maanpinnan maksimikorkeus viittaa tässä tutkielmassa tutkimusalueen tuntureihin, joilla 

on tärkeä virkistyksellinen merkitys. Tunturit ovat tärkeitä liikunta- ja retkeilykohteita, 

joiden tarjoamaa kaunista maisemaa sekä hiljaista ympäristöä myös arvostetaan.  

Toiseksi tärkein luonnon virkistyskäyttöä ja maisema-arvoja kuvaava muuttuja oli 

etäisyys kunta- ja matkailukeskuksiin. Etäisyyttä keskuksiin kuvaavan muuttujan vaste-

käyrän perusteella voitiin todeta, että etäisyyden kasvaessa keskuksista poispäin virkis-

tyskäyttö ja maisema-arvot vähenivät. Lähempänä kunta- ja matkailukeskuksia luonnon 

virkistyskäyttö on siis yleisempää, koska alueet ovat todennäköisesti helpommin saavu-

tettavissa. Luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet sekä tärkeiden maisema-alueiden saa-

vutettavuus riippuvatkin esimerkiksi ihmisten ajankäyttö- ja matkustusmahdollisuuksista, 

infrastruktuurista sekä alueen sijainnista (esim. Brown & Brabyn 2012a; Paracchini 2014; 

Ala-Hulkko ym. 2016). 

Sekametsämuuttujan selitysaste oli kalibroidun mallin muuttujista alhaisin ja sen 

vaikutus virkistykseen ja maisema-arvoihin oli vastekäyrän muodon perusteella suhteel-

lisen heikko. Mallin perusteella voitiin kuitenkin päätellä virkistys ja maisema-arvojen 

keskittyvän alueille, joilla oli suhteellisen vähän sekametsää. Kulttuuriset ekosysteemi-

palvelut esiintyvät kuitenkin usein metsäisillä alueilla ja metsätyypeistä havumetsät ovat 

aikaisemmissa tutkimuksissa liitetty virkistysaktiviteetteihin ja lehtimetsät rentoutumi-

seen (NECR 2009: 100; Brown 2013; Tyrväinen ym. 2014a; Brown ym. 2015: 27, 2016; 

Mononen ym. 2016). Tulokseen voi vaikuttaa tutkimusalueen pohjoinen sijainti. Alueen 

vallitseva metsätyyppi on havumetsä ja lisäksi vastaajat ovat voineet suosia merkinnöis-

sään vähäpuustoisia tunturiympäristöjä. Virkistys- ja maisema-arvot keskittyvätkin eten-

kin Ylläksen tuntureiden alueelle. Toisaalta sekametsän suhde vasteeseen oli heikko, jo-

ten liian yksityiskohtainen tarkastelu ei ole mielekästä. 

Aikaisemman tutkimuksen perusteella malliin olisi voinut olettaa valikoituvan 

myös ekologisia muuttujia, sillä ekologiset arvot sijaitsevat usein samoilla alueilla kuin 

esteettiset ja virkistysarvot (Brown & Brabyn 2012a: 328, 2012b: 85). Esimerkiksi vir-

kistyksen ja luonnon monimuotoisuuden välillä on havaittu positiivinen yhteys, ja lisäksi 

luonnon monimuotoisuus liittyy läheisesti maisemaan (esim. Siikamäki ym. 2015; 
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Schneiders & Müller 2017: 36; Alahuhta ym. 2018: 53). Korkeiden luonnon monimuo-

toisuuden arvojen on havaittu sijaitsevan samoilla alueilla luonnon virkistyskohteiden 

kanssa ja lisäksi luonnon monimuotoisuuden on havaittu olevan tärkeä osa virkistyksen 

kokemusta (Juutinen ym. 2011; Siikamäki ym. 2015). Toisaalta ekologisista muuttujista 

kokonaisekologinen arvo ei kerro suoraan alueen monimuotoisuudesta vaan sen arvok-

kuudesta luonnonsuojelun kannalta. Kokonaisekologisessa arvossa on yhdistettynä 

monta tietokerrosta, jotka kuvaavat monimuotoisuutta ja uhanalaisuutta eri tasoilla. Tu-

lokseen on voinut myös vaikuttaa se, että ekologinen arvo on alhainen tunturikeskusten 

rakennetulla alueella, jossa liikunnan ja retkeilyn merkintöjä on paljon. Ihmiset kuitenkin 

merkitsivät luontoarvoja samoille alueille kuin virkistyskäytön kannalta tärkeitä kohteita. 

Malliin olisi voinut olettaa valikoituvan myös elinympäristöjen monimuotoisuutta 

kuvaavan maanpeite- ja maankäyttöluokkien summamuuttujan, sillä monimuotoisten ja 

heterogeenisten elinympäristöjen on havaittu olevan houkuttelevampia ja mielenkiintoi-

sempia verrattuna yksinkertaisempiin (Siikamäki ym. 2015). Monipuolista maisemaa siis 

arvostetaan yksinkertaista enemmän, mutta toisaalta monimuotoisuutta enemmän arvos-

tetaan maiseman ainutlaatuisuutta (NECR 2009: 8; Siikamäki ym. 2015: 2530). Lisäksi 

useissa osallistavissa kartoitustutkimuksissa virkistäytymisen arvo yhdistetään vesistöi-

hin ja ihmiset tunnistavat veden merkityksen tärkeänä maiseman ominaisuutena sekä 

kulttuurisena ekosysteemipalveluna (esim. Brown ja Brabyn 2012a: 321–327; Brown 

2013; Plieninger ym. 2013). Joki- ja järvimuuttujat eivät kuitenkaan valikoituneet mu-

kaan malliin, vaikka tutkimusalueella on paljon vesistöjä. Tähän on voinut vaikuttaa tut-

kimusalueen tunturit, joihin virkistys- ja maisema-arvot keskittyivät. 

 

11.2.2 Moottoriajoneuvot ja taloudellinen hyöty 

Moottorikelkkailua ja mönkijäajelua sekä taloudellista hyötyä kuvaavan GAM-mallin se-

litysaste oli kolmanneksi paras kaikista malleista. Malli ei kuitenkaan ollut kalibraatio- ja 

evaluaatioaineistojen selitysasteiden perusteella vakaa, ja sen ennustuskyky jäi huonoksi. 

Mallin perusteella moottorikelkkailua ja mönkijäajelua sekä taloudellista hyötyä selittivät 

parhaiten ekologiset ja maisemarakenteeseen liittyvät muuttujat. Univariaattimallien pe-

rusteella merkittävin selittävä tekijä oli maksimikorkeuden muuttuja. Muuttujan vaste-

käyrän perusteella moottorikelkkailun ja mönkijäajeluiden sekä taloudellisen hyödyn 
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merkintöjä oli paljon tutkimusruuduissa, joissa oli suuri maksimikorkeus, eli matkailu-

keskusten tuntureiden lähellä. Matkailukeskusten lähellä onkin moottorikelkkareittejä ja 

lisäksi taloudellinen arvo keskittyy osin niihin. Alueen moottorikelkkailureitit sijaitsevat 

kuitenkin myös hyvin vaihtelevan korkokuvan alueilla, joten tulosta todennäköisesti se-

littää enemmän tuntureiden matkailukeskukset. Matkailukeskusten lisäksi taloudellisen 

hyödyn kohteita alueella ovat kuitenkin myös poronhoito, kaivostoiminta ja metsätalous. 

Toiseksi eniten moottorikelkkailua ja mönkijäajelua sekä taloudellista hyötyä selitti 

rakennetun alueen osuus. Vastekäyrän perusteella voitiin todeta moottoriajoneuvojen ja 

taloudellisen hyödyn merkintöjen yleistyvän rakennetun alueen osuuden kasvaessa. Ta-

loudellista hyötyä todennäköisesti saadaan rakennetuilta alueilta, kuten matkailu- ja kun-

takeskuksista sekä kaivostoiminnan alueilta. Tulos tukee esimerkiksi Brownin ja Braby-

nin (2012a) tutkimusta, jonka mukaan taloudellinen arvo liittyy yleensä kaupunkimaisiin 

ja korkean infrastruktuurin alueisiin. 

Puuston tilavuus -muuttuja selitti yhden muuttujan malleissa kolmanneksi eniten 

vasteesta. Vastekäyrän perusteella moottorikelkkailua ja mönkijäajeluita harrastetaan 

enemmän metsissä, joissa puustoa on vähemmän. Puuston tilavuuden ollessa korkea 

metsä on todennäköisesti vanhempaa, jolloin puusto on usein väljempää. Varttuneita met-

siä pidetään yleensä miellyttävinä ja ihmiset arvostavat vanhaa ja helppokulkuista metsää, 

jossa on myös hyvä näkyvyys (esim. Silvennoinen ym. 2001, 2002; Silvennoinen 2017). 

Harvapuustoisessa metsässä on siten myös paremmat edellytykset kelkkailulle ja mönki-

jäajeluille kuin tiheämmässä metsässä. Tuloksessa tulee kuitenkin huomioida, että vaste-

muuttujana on moottorikelkkailun ja mönkijäajeluiden lisäksi myös taloudellinen hyöty 

mukana, jolloin puuston tilavuuden vaihteluväli voi kertoa myös metsätalouden yleisyy-

destä tai sen taloudellisesta hyödystä alueilla joilla on korkea puuston tilavuus. 

Malliin valikoitui mukaan myös lehtimetsämuuttuja, jonka vastekäyrän perusteella 

moottorikelkkailu ja mönkijäajelut sekä taloudellinen hyöty vähenivät lehtimetsän yleis-

tyessä. Moottorikelkkailua on yleensä siellä, missä on vähän puustoa, joten tulos on loo-

ginen. Lisäksi lehtimetsää on tutkimusalueella verrattain vähän tutkimusalueen pohjoi-

sesta sijainnista johtuen, joka voi vaikuttaa taloudellisen arvon vähenemiseen lehtimetsän 

yleistyessä. Toisaalta taas lehtimetsämuuttujan vastekäyrän luottamusvälit olivat leveät, 

joten tarkkaa tulkintaa sen vaikutuksesta vasteeseen ei ole mielekästä tehdä. 
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Moottoriajoneuvojen sekä taloudellisen hyödyn kohteita selitti myös kokonaisekologinen 

arvo. Kokonaisekologisen arvon vastekäyrä oli laskeva, mikä kertoo moottorikelkkailun 

ja mönkijäajeluiden sekä taloudellisen hyödyn olevan yleisempää alhaisemman koko-

naisekologisen arvon alueilla. Nämä toiminnat ovatkin usein vähäisiä ja jopa kiellettyjä 

korkean ekologisen arvon alueilla, kuten esimerkiksi luonnonsuojelualueilla. 

 

11.2.3 Kulttuuriset kohteet 

Kulttuurihistoriaa ja muita tärkeitä kohteita kuvaavan GAM-mallin selitysaste oli alhai-

nen, mutta toiseksi paras kaikista malleista. Malli ei kuitenkaan ollut vakaa kalibraatio- 

ja evaluaatioaineistojen selitysasteiden perusteella ja malli ennustikin huonosti kulttuu-

risten kohteiden esiintymistä. Mallien perusteella kulttuurisia kohteita selittivät parhaiten 

yksi ekologinen ja kolme maisemarakenteeseen liittyvää muuttujaa. Eniten kulttuurisia 

kohteita selittivät yhden muuttujan malleissa elinympäristöjen monimuotoisuus sekä ra-

kennetun alueen osuus. Mallin mukaan ihmisille tärkeät kulttuuriset kohteet yleistyvät 

rakennetun alueen kasvaessa ja tämä voi osaltaan selittyä esimerkiksi vastaajien tekemillä 

matkailukohteiden ja vapaa-ajan asuntojen merkinnöillä. Rakennetun alueen valikoitumi-

nen malliin tukee myös aikaisempaa tutkimusta, jonka mukaan rakennettuihin, asuttuihin 

ja kaupunkimaisiin alueisiin liitetään usein sosiaalisten ja taloudellisten arvojen lisäksi 

myös kulttuurisia ja historiallisia arvoja (Brown ym. 2012; Brown & Brabyn 2012a: 328–

329; Plieninger ym. 2013: 123). 

Elinympäristöjen monimuotoisuusmuuttujan vastekäyrän perusteella voitiin todeta, 

että kulttuurisesti arvokkaita kohteita oli merkitty enemmän alueille, joilla oli korkea 

elinympäristöjen monimuotoisuus. Tulos on looginen, sillä kohteiden pistemerkinnät si-

jaitsivat hyvin vaihtelevissa ympäristöissä. Niiden keskittymisessä korostuivat kuntakes-

kusten lisäksi tunturikylät sekä Pakasaivon kulttuuriympäristö. Tuloksen voi myös osal-

taan selittää muut tärkeät kohteet, joita vastaajat saivat itse nimetä. Tuloksessa tulee kui-

tenkin myös huomioida se, että elinympäristöjen monimuotoisuuden laskemisessa on 

otettu huomioon myös rakennettujen alueiden elinympäristöt. Rakennettuihin, asuttuihin 

ja kaupunkimaisiin alueisiin liitetään usein sosiaalisia, kulttuurisia ja historiallisia arvoja, 

ja esimerkiksi historialliset arvot liittyvät myös maaseutumaisiin, luonnollisiin ja hyvin 

saavutettavissa oleviin alueisiin (Brown ym. 2012; Brown & Brabyn 2012a: 328–329; 
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Plieninger ym. 2013: 123). Yleensä ottaen ihmiset myös arvostavat luonnonympäristöjä 

enemmän kuin kaupunkimaisia, rakennettuja ympäristöjä (MEA 2005b: 120). 

Maksimikorkeutta kuvaavan muuttujan vastekäyrän perusteella tärkeitä kulttuurisia 

kohteita esiintyi todennäköisemmin alavimmilla alueilla ja korkeuden kasvaessa niiden 

määrä väheni. Tätä havaintoa tukee esimerkiksi Brownin ja Brabynin (2012a) tutkimus, 

jonka mukaan esimerkiksi historiallinen arvo liittyy alhaisen korkokuvan alueisiin. Visu-

aalisen tarkastelun perusteella kulttuuristen kohteiden pisteitä oli kuitenkin merkitty 

myös tunturialueille. Sekametsämuuttujan mallin selitysasteen ja vastekäyrän perusteella 

sen vaikutus vasteeseen oli alhainen, jonka vuoksi sen tarkempi tarkastelu ei ole miele-

kästä. Aikaisemman tutkimuksen perusteella kulttuurisia ekosysteemipalveluita kuiten-

kin esiintyy metsäisillä alueilla (esim. Brown ym. 2016), joten muuttujan valikoituminen 

malliin oli loogista. 

 

11.2.4 Luonnontuotteiden keruu 

Luonnontuotteiden keruuta kuvaavaan GAM-malliin valikoitui kaksi selittävää muuttu-

jaa, mikä oli vähiten kaikista malleista. Malli myös oli huonoin kaikista malleista, sillä 

selitysaste jäi alle kolmen prosentin. Lisäksi kalibraatio- ja evaluaatioaineistojen väliset 

selitysasteet erosivat paljon toisistaan, joten malli ei ollut vakaa ja sen ennustuskyky oli 

huono. Mallin perusteella luonnontuotteiden keruuta selittivät parhaiten maisemaraken-

teeseen ja saavutettavuuteen liittyvät kaksi muuttujaa: havumetsän osuus sekä etäisyys 

kunta- ja matkailukeskuksiin. Vastekäyrän perusteella havumetsän osuuden kasvu nosti 

luonnontuotteiden keruun todennäköisyyttä lineaarisesti. Tulos on järkevä, sillä marjas-

tusta ja sienestystä usein harrastetaan metsäisissä ympäristöissä (esim. Plieninger ym. 

2013: 123; Brown ym. 2015: 32). Metsä onkin tärkeä virkistysympäristö ja vanhempia 

metsiä arvostetaan enemmän kuin nuoria talousmetsiä (Tyrväinen ym. 2014a, 2014c). 

Toisaalta taas Brownin ym. (2015: 27) tutkimuksessa luonnontuotteiden keruuta esiintyi 

enemmän lehtimetsän alueella, mutta tutkimusalueella lehtimetsien määrä on vähäisempi 

kuin havumetsien. 

Etäisyysmuuttujan vastekäyrän perusteella voitiin todeta, että luonnontuotteita ke-

räillään etenkin lähellä kunta- ja matkailukeskuksia ja etäisyyden kasvaessa keskuksista 

luonnontuotteiden keruu vähenee. Vastekäyrä oli kuitenkin huonosti sovittunut pitkän 
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etäisyyden osalta, joten tulkintaa sen vaikutuksesta ei ole mielekästä tehdä. Tuloksen voi 

osaltaan selittää lähellä olevien alueiden helpompi saavutettavuus (esim. Ala-Hulkko ym. 

2016). 

 

11.2.5 Metsästys ja kalastus 

Metsästystä ja kalastusta kuvaavan mallin selitysaste oli toiseksi huonoin, vaikka malliin 

valikoitui eniten muuttujia kaikista malleista. Lisäksi kalibraatio- ja evaluaatioaineistojen 

väliset selitysasteet erosivat paljon toisistaan, joten malli ei ollut vakaa ja sen ennustus-

kyky oli huono. Myös jokaisen muuttujan selitysasteet yhden muuttujan malleissa olivat 

alhaisia. Parhaiten metsästyksen ja kalastuksen kohteita selittivät maisemarakenteeseen 

liittyvät muuttujat sekä yksi saavutettavuusmuuttuja. Merkittävimmät selittävät muuttujat 

yhden muuttujan mallien selitysasteiden perusteella olivat järvien ja jokien osuudet. Ky-

seisten muuttujien vastekäyrien perusteella metsästys ja kalastus yleistyivät järvien ja jo-

kien pinta-alojen kasvaessa tutkimusruudulla. Eniten kalastetaan ja metsästetään alueilla, 

joissa jokien ja järvien pinta-alan osuus on keskimääräinen. Tulokseen on todennäköisesti 

vaikuttanut se, ettei metsästystä ja kalastusta ollut eritelty toisistaan erillisiksi muuttujiksi. 

Kalastus liittyy vesistöihin, kun taas metsästys yleensä tapahtuu maalla. Jos metsästystä 

ja kalastusta tarkastellaan virkistäytymisen kannalta, niin useissa osallistavissa kartoitus-

tutkimuksissa virkistäytymisen arvo yhdistetään vesistöihin (esim. Brown & Brabyn 

2012a: 321–327; Brown 2013; Plieninger ym. 2013). 

Järvien ja jokien osuuden jälkeen seuraavaksi eniten vasteesta selittivät topografia 

ja avosuon osuus. Metsästys ja kalastus olivat yleisimpiä alhaisen korkokuvan alueilla, ja 

korkeuden kasvaessa myös niiden todennäköisyys väheni. Tämä voi osaltaan selittyä 

sillä, että vesistöt ovat yleensä alhaisen korkokuvan alueella. Lisäksi korkean korkokuvan 

eli tuntureiden alueilla on luonnonsuojelualueita, joita käytetään todennäköisesti muuhun 

tarkoitukseen kuin metsästykseen. Metsästystä ja kalastusta oli myös havaittavissa enem-

män alueilla, joilla oli joko vähän tai paljon avosuota. Vastekäyrän perusteella metsästys 

ja kalastus vähenivät avosoiden pinta-alan kasvaessa, mutta pinta-alan ollessa suuri ne 

alkoivat kuitenkin yleistyä. Myös Brownin ym. (2015: 29) tutkimuksessa metsästys ja 

kalastus liittyivät läheisesti avoimiin alueisiin, kuten kosteikko- ja suoalueisiin. 
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Metsästyksen ja kalastuksen esiintymiseen vaikuttivat myös etäisyys kunta- ja matkailu-

keskuksista sekä havumetsän pinta-ala. Vastekäyrien perusteella metsästys ja kalastus 

yleistyivät etäisyyden kasvaessa keskuksista poispäin, sekä havumetsän osuuden kasva-

essa. Metsästystä ja kalastusta todennäköisesti harrastetaan keskusten ulkopuolella syr-

jäisemmillä alueilla ja lisäksi metsäinen ympäristö on tyypillistä metsästykselle. 

 

11.3 Tulosten hyödynnettävyys ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

Tutkimus tuo uutta tietoa kulttuuristen ekosysteemipalveluiden esiintymisestä, niiden vä-

lisistä yhteyksistä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä Keski-Lapin alueella. Ylläksen alue 

osoittautui merkittäväksi eri kulttuuristen ekosysteemiarvojen keskittymäksi ja tämä eri 

arvojen keskittyminen samalle alueelle tekee siitä myös alttiin konflikteille. Esimerkiksi 

luontoarvojen sekä rauhallisen ja hiljaisen ympäristön kohteet sijaitsivat samoilla alueilla 

moottorikelkkailun ja mönkijäajeluiden kohteiden kanssa, ja tämä voi aiheuttaa ristiriitoja 

niiden välille. Ristiriitoja voi ilmetä myös esimerkiksi virkistys- ja maisema-arvoiltaan 

tärkeiden kohteiden sekä metsätalouden välillä, etenkin luonnonsuojelualueiden ulkopuo-

lella sijaitsevilla metsäalueilla. Esimerkiksi avohakkuut vaikuttavat laajasti maisemaan ja 

siten myös virkistäytymiseen ja matkailuun (Tyrväinen ym. 2014e: 4; Juutinen ym. 2014: 

410; Silvennoinen 2017). Maisemaa huomioiva metsätalous virkistys- ja matkailualuei-

den, kuten matkailukeskusten, kansallispuistojen ja ulkoilureittien, läheisyydessä voisi 

olla yksi keino ristiriitojen minimoimiseksi (esim. Tyrväinen ym. 2014e: 10, 2017; Juu-

tinen ym. 2014). Maisema- ja virkistysarvojen turvaamiseksi on ehdotettu myös niiden 

kauppaa, jolloin esimerkiksi maanomistajille maksettaisiin korvausta maiseman sekä 

luontomatkailun ja virkistyskäytön huomioimisesta metsän käsittelyssä (Tyrväinen ym. 

2014e). 

Myös taloudellisen hyödyn kohteisiin kuuluva kaivostoiminta voi olla ristiriidassa 

luonnon virkistyskäytön ja matkailun kanssa (esim. Pettersson ym. 2017). Tässä tutkiel-

massa yksi luonnon virkistys- ja maisema-arvojen keskittymä muodostui Viiankiaavan 

alueelle, jonne muodostui myös taloudellisen hyödyn keskittymä. Viiankiaapa on Natura- 

ja soidensuojelualue, jossa on ollut myös aktiivista malminetsintää (Kauppinen 2016). 

Kaivostoiminta on uhkana alueen poikkeuksellisen rikkaalle luonnolle, virkistyskäytölle 

sekä poronhoidolle. Myös Ylläksen alueella on riski kaivostoiminnan sekä virkistyksen 
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ja matkailun väliselle konfliktille. Lupavaiheessa oleva Hannukaisen kaivoshanke sijait-

see Ylläksen matkailukeskuksen lähellä, jossa on monia virkistys- ja maisema-arvoja. 

Kaivostoiminta voi vaikuttaa alueen luonnonympäristöön sekä imagoon, ja luonnon säi-

lyttäminen vetovoimaisena olisi tärkeää matkailun kannalta (esim. Tyrväinen ym. 2014b). 

Kulttuuristen ekosysteemiarvojen väliset yhteydet ja niiden alueellinen jakautumi-

nen on tärkeää huomioida maankäytönsuunnittelussa sekä päätöksenteossa, jotta konflik-

teja niiden sekä muiden maankäyttömuotojen välillä osataan ennakoida ja ehkäistä. Tu-

loksia voidaankin hyödyntää maankäytön suunnittelun tarpeisiin, kuten matkailualueiden 

kehittämiseen. Matkailu on tärkeä elinkeino tutkimusalueella, mutta se on myös yksi suu-

rimmista uhkista ekosysteemeille luonnon virkistyskäytön ohella (esim. Cole & Landres 

1996; Daniel ym. 2012: 8814). Esimerkiksi kansallispuistojen korkea kävijämäärä saattaa 

laskea suojelualueiden suojelullista ja virkistyksellistä arvoa aiheuttamalla ekologisia 

muutoksia (esim. Juutinen ym. 2011; Siikamäki ym. 2015). Ekosysteemien hyödyntämi-

nen virkistyksen ja matkailun tarpeisiin on myös kasvamassa väestömäärän kasvun, va-

paa-ajan lisääntymisen ja infrastruktuurin paranemisen myötä (MEA 2005b: 120). Tär-

keiden kulttuuristen ekosysteemipalveluiden kohteiden tunnistamisella ja negatiivisten 

ympäristövaikutusten hallinnalla voidaan kuitenkin vaikuttaa ympäristömuutoksiin ja si-

ten myös alueiden vetovoimaisuuteen. 

Matkailu voi toimia myös ekosysteemipalveluita suojelevana tekijänä (esim. Tyr-

väinen ym. 2014b). Virkistäytyminen ja matkailu voivat tukea alueiden suojelua lisää-

mällä siihen käytettäviä varoja sekä paikallisten ihmisten sosio-ekonomista hyvinvointia 

(esim. Cole & Landres 1996; Daniel ym. 2012: 8814; Plieninger ym. 2013: 127; Siika-

mäki ym. 2015). Suojelualueet myös tukevat ekosysteemipalveluiden suojelua ja tutki-

musalueella noin 35 % kulttuurisista ekosysteemiarvoista sijaitsi suojelualueilla. Suoje-

lun kannalta tärkeitä ekosysteemipalveluiden keskittymiä löytyi kuitenkin myös Ylläksen 

ja Levin alueilta. 

Ekosysteemipalveluiden tuotannon turvaaminen ja jo heikentyneiden ekosysteemi-

palveluiden parantaminen ovat kansainvälisesti tärkeitä tavoitteita (esim. Aichi Biodiver-

sity Targets 2010; Biodiversity Strategy 2016) jotka tulisi huomioida myös alueellisessa 

ja paikallisessa maankäytön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tässä tutkielmassa koros-

tui kulttuuristen ekosysteemipalveluiden yhteys maisemarakenteeseen, joten maankäytön 
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suunnittelu vain paikallistasolla ei välttämättä ole riittävää kulttuuristen ekosysteemipal-

veluiden suojelun kannalta. Lisäksi saavutettavuus osoittautui tärkeäksi tekijäksi kulttuu-

risten ekosysteemipalveluiden kannalta, joten huomiota tulisikin kiinnittää infrastruktuu-

rin sekä liikkumismuotojen kehittämiseen, jotta kaikilla olisi tasavertainen mahdollisuus 

saavuttaa hyvinvointia edistäviä kulttuuristen ekosysteemipalveluiden keskittymiä. Myös 

matkailualueiden suunnittelussa voitaisiin huomioida kulttuuristen ekosysteemipalvelui-

den sijainnit ja niiden saavutettavuus. 

Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden tunnistaminen ja kartoittaminen ovat tär-

keitä, jotta niiden muutoksiin voidaan varautua ja niitä voidaan ehkäistä. Tämä on tärkeää 

myös ihmisten hyvinvoinnin kannalta, sillä monet kulttuuriset ekosysteemipalvelut vai-

kuttavat sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen. Monilta alueilta kuitenkin puuttuu 

kulttuuristen ekosysteemipalveluiden primaariaineistoa. Muiden tutkimusalueiden pri-

maariaineistoa voidaan kuitenkin jossain määrin hyödyntää kulttuuristen ekosysteemiar-

vojen tunnistamisessa: esimerkiksi spatiaalisten arvojen siirtämiseen (spatial value trans-

fer) kehitetyn menetelmän avulla voisi aineiston yrittää yleistää eri alueelle, jolta primaa-

riaineisto puuttuu (esim. Brown ym. 2015, 2016). Esimerkiksi Brown ym. (2016) ovat 

todenneet menetelmän toimivan etenkin suurissa ja tasalaatuisissa aineistoissa alueilla, 

joiden väestön kulttuuriset ja sosiaaliset arvot sekä luonnonympäristö ovat samankaltai-

sia. Toisaalta aineiston hyödyntäminen toisen alueen tutkimiseen voi olla haastavaa, sillä 

kyseessä on tapaustutkimus ja alueella on ainutlaatuisia piirteitä. Tässä tutkielmassa 

PPGIS-kyselyn avulla kerätty kyselyaineisto on primaaridataa, ja sitä voitaisiin yrittää 

hyödyntää toiselle alueelle, joka on mahdollisimman samankaltainen luonnon- ja kulttuu-

risilta olosuhteiltaan. 

Tutkielma toi uutta tietoa PPGIS-menetelmän hyödynnettävyydestä Pohjois-Suo-

messa ja se osoittautui hyväksi menetelmäksi kulttuuristen ekosysteemiarvojen tunnista-

misessa. PPGIS-menetelmien käyttö on Suomessa vielä verrattain uutta, mutta esimer-

kiksi osallistavan tutkimuksen lisääntymisen myötä sitä voidaan tehdä tutummaksi ihmi-

sille. PPGIS tarjoaa hyvän tavan kansalaisten osallistamiseen esimerkiksi päätöksente-

koon sekä maankäytön hallintaan ja suunnitteluun, ja menetelmä voikin toimia asiantun-

tijoiden apuna ja tukena päätöksenteossa. Esimerkiksi maankäytön konfliktien ratkaise-

misessa kansalaiset toivovat avoimuutta ja osapuolten kuulemista, ja heidän arvojen huo-



97 

 

mioiminen jo suunnittelussa voi edesauttaa suunnitelmien hyväksymistä paikallisyhtei-

söissä (esim. Alessa ym. 2008: 37; Pettersson ym. 2017: 102–103). Lisäksi ihmiset ovat 

usein tyytymättömiä siihen, miten luonnonvaroja koskevissa päätöksissä ei oteta riittä-

västi huomioon kulttuuristen ekosysteemipalveluiden aineettomia hyötyjä (Satterfield & 

Roberts 2008; Brown ym. 2012: 634). PPGIS siis tukee kansalaisten osallisuutta ja pa-

rantaa yksilöiden ja yhteisön identiteettiä, sosiaalisen pääoman luomista, tasa-arvoa, oi-

keudenmukaisuutta ja paikallistietämystä (Brown ym. 2012: 634; Brown & Kyttä 2014: 

125; Santos-Martín ym. 2017: 111). 

 

11.4 Aineiston edustavuus 

Noin 1000 ihmistä vieraili kyselyn nettisivuilla, mutta vain 563 henkilöä vastasi kyselyyn 

merkitsemällä paikkoja kartalle. Tähän on voinut osaltaan vaikuttaa se, ettei kysely toi-

minut hyvin matkapuhelimilla tai tableteilla. Vastaajamäärään on voinut vaikuttaa myös 

se, että karttakyselyt ovat suhteellisen uusi menetelmä. Brownin ym. (2012: 646) mukaan 

otoskoko vaikuttaa tutkimuksen laatuun ja laaja-alaiseen paikkatietoanalyysiin ja mallin-

nukseen riittävän aineiston olisi hyvä sisältää noin 10000–12000 ekosysteemipalveluiden 

pistesijainteja. Tässä tutkielmassa pistemerkintöjä kertyi koko kyselyyn 11679, joista tar-

kasteluun valittiin tärkeän paikan merkinnät (n=7319). 

Noin 30 % vastaajista oli paikallisia, joista eniten osallistujia oli Kolarista ja So-

dankylästä. Vastaajien sukupuolijakauma oli suhteellisen tasainen ja keski-ikä noin 50 

vuotta. Tutkimusalueen kunnissa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus oli vain 

noin 20 %, kun taas kyselyyn vastaajista suurin osa (65 %) olivat korkeasti koulutettuja. 

Brownin ym. (2012: 645) mukaan osallistavan paikkatietomenetelmän tutkimuksiin vas-

taajat ovat yleensä korkeasti koulutettuja. Heidän mukaansa vastaajien joukko myös 

edustaa enemmän asiantuntijoiden joukkoa, kuin yleistä perusjoukon mielipidettä, joten 

otos ei siis välttämättä ole edustava tutkimusalueen perusjoukosta. 

Suurin osa vastaajista oli työssäkäyviä tai yrittäjiä, ja tulos on samansuuntainen tut-

kimusalueen suurimpien kuntien, Sodankylän, Kittilän ja Kolarin, työllisyysasteen 

kanssa. Noin 78 % vastaajista ilmoitti myös työalansa: eniten vastaajia työllisti matkailu 

ja toiseksi eniten maa- ja metsätalous. Tulos on samansuuntainen kuntien elinkeinojen 
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kanssa, joissa palvelualojen työpaikkojen osuus on suurin. Vastaajien elinkeinolla on voi-

nut olla vaikutusta tutkimuksen tulokseen, jos esimerkiksi matkailualalla työskentelevät 

vastaajat ovat tunnistaneet muita paremmin esimerkiksi virkistykseen liittyviä kohteita. 

Vastaajien jakautuminen paikallisiin, matkailijoihin ja loma-asunnon omistajiin oli 

suhteellisen tasainen. Paikalliset merkitsivät keskimäärin 18 pistemerkintää, loma-asun-

non omistajat 17 ja vapaa-ajan matkailijat 13. Paikallisilla ja loma-asunnon omistajilla on 

todennäköisesti enemmän paikallistietämystä alueesta verrattuna matkailijoihin, jolloin 

vastaaminen kyselyyn on voinut olla helpompaa. Vastaajien onkin helppo tunnistaa kult-

tuurisia ekosysteemipalveluita omaa elämäänsä koskevalta alueelta. Toisaalta vastaajien 

alueellisella tietämyksellä ja alueen tunnettuudella ei ole havaittu olevan suurta merki-

tystä vastauksiin (esim. Brown ym. 2012; Santos-Martín ym. 2017). 

 

11.5 Virhelähteet 

Pääkomponenttianalyysin perusteella muodostetut viisi eri vastemuuttujaa soveltuivat 

huonosti GAM-mallintamiseen. Kolmeen viidestä pääkomponentista latautui enemmän 

kuin yksi muuttuja, joten muuttujien yhdistäminen pääkomponenttianalyysillä saattoi vai-

kuttaa ympäristömuuttujien selitysosuuksiin. Ympäristömuuttujat olisivat mahdollisesti 

selittäneet alkuperäisiä vastemuuttujia paremmin. Pääkomponenttianalyysi saattoi moni-

mutkaistaa vastemuuttujia, vaikka sen tarkoitus on yksinkertaistaa ilmiötä. 

Pääkomponenttianalyysin muuttujien perusteella tehty Kernelin tiheysanalyysi ei 

antanut merkittävää lisäarvoa kulttuuristen ekosysteemipalveluiden keskittymien tunnis-

tamiseen. Analyysin valinnoissa olisi voinut huomioida mittakaavan vaikutuksen tarkem-

min. Kernelin tiheysanalyysin sijasta olisi voinut myös käyttää esimerkiksi yksinkertai-

sempaa, pistemuotoista tiheysanalyysia tai Getisin ja Ordin Gi*-indeksiin perustuvaa 

hotspot -analyysia (esim. Karimi ym. 2015). 

Korrelaatiotarkastelujen perusteella ekosysteemiarvojen ja ympäristömuuttujien 

välillä ei ollut voimakkaita yhteyksiä ja alhainen korrelaatio saattoi vaikuttaa GAM-mal-

linnuksen onnistumiseen sekä tulosten luotettavuuteen. GAM-mallien selitysasteet jäivät 

alhaisiksi ja mallit olivat epävakaita. Residuaalien perusteella mallit eivät sopineet aineis-

toon, joskin residuaalit olivat parhaimmat verrattuna muihin GAM-malleihin, joissa käy-

tettiin eri jakaumaperheitä ja linkkifunktioita. Malleja pyrittiin parantamaan muuttamalla 
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virhejakaumaperheitä ja linkkifunktioita sekä tekemällä selittäville muuttujille muuttuja-

muunnoksia, mutta niillä ei todettu olevan merkittävää vaikutusta mallien paranemiseen. 

Tutkielmassa käytettyjen muuttujien jakaumat soveltuivat siis huonosti tilastolliseen mal-

linnukseen. Toisaalta poikkeavia havaintoja ei poistettu aineistosta, joten se olisi voinut 

parantaa jakaumien muotoa ja siten myös GAM-malleja. Paremmin ilmiötä selittävien ja 

vakaampien mallien saamiseksi olisi tullut kiinnittää enemmän huomiota myös neljään 

eri asiaan: 

 

1) Tarkastelumittakaava. Mittakaavan pienentäminen 1 km ruutukoosta vaikka 250 

metriin olisi voinut tuottaa parempia malleja. Alueellinen maisematason tarkas-

telu ei välttämättä ole riittävä, sillä ekosysteemiarvoja voidaan liittää hyvin pieni-

mittakaavaisiin maiseman piirteisiin, kuten kiviin tai lähteisiin, joten niitä ei voida 

välttämättä tunnistaa osallistavan kartoituksen avulla (Brown 2013: 67). Toisaalta 

sosio-ekologisten systeemien vuorovaikutukset ovat usein myös monimittakaa-

vaisia, joten yhteen mittakaavaan keskittyvä analyysi jättää usein huomioimatta 

tärkeitä vuorovaikutuksia (Naskali 2014: 245–246). 

2) Mallinnuksen menetelmä. Mallinnuksen suorittaminen jollain edistyneemmällä 

menetelmällä olisi voinut vaikuttaa tuloksiin. 

3) Vastemuuttuja-aineisto. Aineiston valitseminen toisella tavalla olisi voinut vai-

kuttaa mallien selityskykyyn ja vakauteen. Esimerkiksi alkuperäisten muuttujien 

käyttäminen PCA-muuttujien sijasta olisi voinut vaikuttaa tulokseen. Aineisto on 

myös moniulotteinen ja haastava mallinnukseen, sillä se perustuu ihmisten toisis-

taan eroaviin subjektiivisiin mielipiteisiin. PPGIS-menetelmillä tuotettu aineisto 

ei siis ole objektiivista, vaikkakin sitä tukee teoria ryhmän viisaudesta (Suro-

wiecki 2005; Brown & Fagerholm 2015: 127). Vastaajien merkintöihin voi liittyä 

myös loogista tai spatiaalista virhettä (Brown ym. 2012: 646; Hausner ym. 2015: 

460). 

4) Selittävät muuttujat. GAM-mallien selittävien muuttujien joukkoon olisi pitänyt 

saada ilmiötä paremmin kuvaavia muuttujia, jotka olisivat todennäköisesti myös 

nostaneet mallien selitysasteita. 
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Kulttuurisia ekosysteemipalveluita selittävien mittareiden kehitys on ollut puutteellista 

(esim. Layke ym. 2012), mikä huomattiin myös tässä tutkielmassa. Mallien selittävät 

muuttujat eivät kuvanneet kulttuurisia ekosysteemipalveluita kovinkaan hyvin, koska 

mallien selitysasteet jäivät alhaisiksi. Mallinnuksessa mukana olleista 14 muuttujasta 

malleihin valikoitui mukaan 12. Mallien ulkopuolelle jääneet muuttujat olivat puuston 

maksimi-ikä sekä etäisyys tieverkkoon. Selittävien muuttujien valinnassa olisikin voinut 

huomioida monipuolisemmin eri tekijöitä. Esimerkiksi saavutettavuudessa ei otettu huo-

mioon aikaa: eri ekosysteemipalveluiden saavutettavuus riippuu myös siitä, paljonko ih-

miset ovat valmiita käyttämään aikaa niiden saavuttamiseksi (esim. Ala-Hulkko ym. 

2016). Ekologisista ympäristömuuttujista olisi voinut testata esimerkiksi biologista tuot-

tavuutta kuvaavia kasvillisuusindeksejä, kuten normalisoitua kasvillisuusindeksiä 

(NDVI) tai nettoprimaarituottavuutta (NPP) (esim. Alessa ym. 2008). Maisemarakentee-

seen liittyvistä tekijöistä suojelualueiden sekä maanomistusolojen tarkastelu olisivat voi-

neet tuoda lisäarvoa malleihin (esim. Hausner ym. 2015). Lisäksi mukaan tarkasteluun 

olisi kannattanut ottaa geologista monimuotoisuutta kuvaavia muuttujia (esim. Alahuhta 

ym. 2018). 

Selittävien muuttujien valinta perustui aikaisempiin tutkimuksiin, mutta muuttuja-

valinta oli myös subjektiivinen päätös, koska kulttuuristen ekosysteemipalveluiden indi-

kaattorit ovat olleet vaihtelevia eri tutkimuksissa. Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden 

mittareissa on kuitenkin havaittu ongelmia myös aiemmissa tutkimuksissa, ja ongelmat 

ovat yleensä liittyneet aineiston puutteellisuuteen ja indikaattoreiden alhaiseen kykyyn 

kuvata monimutkaisia ekosysteemipalveluiden tuottamia hyötyjä (esim. Layke 2009). 

Monet kulttuurisia ekosysteemipalveluita kuvaavat indikaattorit ovat siis huonoja käyttö-

tarkoitukseensa (Layke 2009: 18). Mallien huonosta selityskyvystä huolimatta selittävien 

tekijöiden valikoituminen malleihin vastasi aikaisempaa tutkimusta. 

Vastemuuttuja-aineistoon liittyy myös epävarmuustekijöitä. Tuloksiin on voinut 

vaikuttaa se, etteivät PPGIS-kyselyyn osallistuneet merkinneet kartalle suoraan kulttuu-

risia ekosysteemipalveluita. Toisaalta taas kulttuurisia ekosysteemipalveluita olisi ollut 

haastavaa merkitä suoraan kartalle, koska kaikki eivät tunne käsitettä sellaisenaan. Kult-

tuurisia ekosysteemipalveluita voi olla myös vaikea tunnistaa niiden vaihtelevuuden ta-

kia, sillä ne mukautuvat erilaisiin sosiaalisiin ja luonnonolosuhteisiin (Brown ym. 2016: 

2). Lisäksi kartoitettavat arvot perustuvat vuorovaikutuksiin, joissa yhdistyvät yksittäisen 
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henkilön näkemykset jonkin asian tärkeydestä sekä maisematason tärkeät arvot (Brown 

ym. 2015: 20). Ihmisten arvot, merkitykset sekä käyttäytyminen myös muuttuvat ajan 

kuluessa ja eri paikoissa erilaisten taloudellisten, teknologisten, sosiaalisten, poliittisten 

ja kulttuuristen tekijöiden seurauksena, jolloin kulttuuristen ekosysteemipalveluiden mit-

taamisen tulisikin olla kontekstisidonnaista ja vaihtelevaa (UK NEA 2011: 81). Merkin-

töihin on voinutkin vaikuttaa aineiston keruun ajankohta, joka keskittyi syksyyn ja tal-

veen. Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden havaitsemiseen vaikuttaa ajankohta, kuten 

vuodenaika (NECR 2009: 86), joten kyselyn toteuttaminen kevään tai kesän aikana olisi 

voinut antaa erilaisia tuloksia. Toisaalta taas kartoitettavat ekosysteemipalvelut eivät si-

sältäneet varsinaisesti vuodenaikoihin kytköksissä olevia tekijöitä, lukuun ottamatta luon-

nontuotteiden keruuta, metsästystä ja moottorikelkkailua. Lisäksi kyselyn toteuttamis-

ajankohtaan liittyi Kolarin kuntaan sijoittuvan Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristö-

lupahakemus, joka saattoi vaikuttaa vastaajien merkitsemiin kohteisiin. 

Tutkielmassa käytetyt kulttuuristen ekosysteemiarvojen kategoriat perustuivat ai-

kaisempiin tutkimuksiin (Brown ym. 2015; Hausner ym. 2015), mutta niissä olisi voinut 

huomioida myös niin sanotut huonot ekosysteemipalvelut (dissservices). Esimerkiksi 

Plieninger ym. (2013) pyysivät tutkimuksessaan paikallisia ihmisiä merkitsemään kar-

talle kohteita Saksan tutkimusalueella, jotka tuntuivat pelottavilta, vaarallisilta, epämiel-

lyttäviltä tai olivat vaurioituneita tai häiritsevän meluisia. Tällaisten alueiden merkitse-

minen myös Keski-Lapin tutkimusalueella olisi voinut tuoda mielenkiintoista tietoa alu-

een huonoiksi koettujen kulttuuristen ekosysteemipalveluiden sijainneista sekä niiden 

mahdollisesta yhteydestä eri ympäristötekijöihin. Plieningerin ym. (2013: 125) mukaan 

esimerkiksi susien pelko liittyy usein alueen ekologisiin rakenteisiin ja toimintoihin, ja se 

keskittyy yleensä metsäisille alueille. Huonot ekosysteemipalvelut ovat usein myös ih-

misten aiheuttamia, eikä ekosysteemin tuote, kuten esimerkiksi melu ja roskaaminen. 

Osallistavissa kartoitustutkimuksissa huonojen ekosysteemipalveluiden tunnistaminen ja 

kartoittaminen tutkimusalueelta on ollut vähäistä (esim. Plieninger ym. 2013: 123). 

Tutkielman virhelähteenä voidaan pitää myös aineiston analyyseihin ja tulosten tul-

kintaan liittyvää subjektiivisuutta. Lisäksi aineiston jakaminen kalibraatio- ja evaluaatio-

aineistoihin eri suhteessa olisi voinut vaikuttaa mallien vakauteen, mutta todennäköisesti 

ei kuitenkaan selitysasteisiin. Tutkimusaineisto sopi siis huonosti mallinnukseen, eikä sitä 
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ollutkaan suunniteltu kyseisen tutkielman tarpeisiin. Tutkimusaineisto on kuitenkin pri-

maaridataa, joka usein puuttuu tutkittavalta alueelta (Brown ym. 2016: 1). 

 

12. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Ekosysteemipalvelut ovat monimutkainen ja laaja asia, jonka mittaamisesta ja arvottami-

sesta ei ole olemassa yksiselitteistä tapaa. Etenkin kulttuurisia ekosysteemipalveluita on 

haastava tunnistaa niiden aineettomuuden ja subjektiivisuuden vuoksi, mutta osallistavan 

paikkatietomenetelmän (PPGIS) on kuitenkin useissa tutkimuksissa havaittu soveltuvan 

hyvin niiden tunnistamiseen (esim. Brown & Kyttä 2014; Brown & Fagerholm 2015; 

Brown ym. 2016). Myös tässä tutkielmassa kulttuurisia ekosysteemipalveluita ja niihin 

liittyviä ekosysteemiarvoja pyrittiin tunnistamaan PPGIS-menetelmän avulla. Tutkiel-

man keskeinen tavoite oli selvittää kulttuuristen ekosysteemiarvojen esiintymistä tutki-

musalueella, sekä niiden ja erilaisten ympäristötekijöiden välistä suhdetta. Aineistona 

käytettiin PPGIS-menetelmän avulla kerättyä pisteaineistoa ihmisille tärkeistä paikoista 

Keski-Lapista, sekä eri lähteistä koottua ympäristömuuttuja-aineistoa. 

Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden piirteitä ja esiintymistä selvitettiin pääkom-

ponenttianalyysin, pistekarttojen ja Kernelin tiheysanalyysin avulla. Pääkomponentti-

analyysilla muodostettiin 10 kulttuurisesta ekosysteemiarvosta viisi uutta muuttujaa, 

jotka olivat virkistys- ja maisemakohteet, moottoriajoneuvot ja taloudellinen hyöty, kult-

tuuriset kohteet, luonnontuotteiden keruu sekä metsästys ja kalastus. Tiheysanalyysin ja 

pistekarttojen perusteella kulttuuristen ekosysteemiarvojen keskittymistä tietyille alueille 

oli havaittavissa. Esimerkiksi Ylläksen alue osoittautui merkittäväksi eri kulttuuristen 

ekosysteemiarvojen keskittymäksi. Tulokset tukevat aikaisempia tutkimuksia, joiden mu-

kaan ekosysteemiarvot ovat paikkasidonnaisia ja maisematasolla ryhmittyneitä (esim. 

Raudsepp-Hearne ym. 2010; Plieninger ym. 2013; Brown ym. 2015). Tämän paikkas-

pesifisyyden ja alueiden ainutlaatuisuuden sekä niiden eroavaisuuksien vuoksi tapaustut-

kimukset ovatkin tärkeitä. 

Kulttuuristen ekosysteemiarvojen ja ympäristötekijöiden välistä suhdetta pyrittiin 

tarkastelemaan GAM-mallien avulla. Tutkimustulokset osoittavat, että maisemarakenne- 

ja saavutettavuustekijät korostuivat kulttuurisia ekosysteemiarvoja selittävinä tekijöinä, 
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ja selittävistä muuttujista merkittävimmät olivat maksimikorkeus, etäisyys kunta- ja mat-

kailukeskuksiin sekä metsätyyppiä kuvaavat muuttujat. Kulttuuristen ekosysteemiarvojen 

mallintaminen osoittautui kuitenkin hankalaksi ja paras malli oli luonnon virkistyskäyttöä 

ja maisema-arvoja kuvaavalla vastemuuttujalla. Kulttuuriset ekosysteemiarvot ovat usein 

hankalia mallintaa, koska ne ovat moniulotteisia ja ne perustuvat ihmisten subjektiivisiin 

mielipiteisiin ja arvoihin. Tutkimustuloksiin kannattaakin suhtautua varauksella, sillä 

GAM-mallien selitysasteet jäivät alhaisiksi. Tämä voi johtua myös siitä, että muut ympä-

ristötekijät ovat keskeisempiä kulttuuristen ekosysteemipalveluiden kannalta. Mallien 

huonosta selityskyvystä huolimatta selittävien tekijöiden valikoituminen malleihin vas-

tasi aikaisempaa tutkimusta, mutta lisätutkimusta tarvitaan kulttuuristen ekosysteemipal-

veluiden esiintymiseen vaikuttavista tekijöistä. On myös tärkeä huomioida se, että mallit 

ovat aina yksinkertaistettuja esityksiä ympäristöstä (esim. Dunford ym. 2017), ja kulttuu-

riset ekosysteemipalvelut ovat monitahoinen ilmiö. Kulttuurisia ekosysteemipalveluita ei 

tule tarkastella ympäristöstään erillisenä, vaan ne ovat yhteydessä luonnonympäristön ja 

yhteiskunnan rakenteiden kanssa. 

Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden esiintymisen ja niihin vaikuttavien eri ympä-

ristötekijöiden tunnistaminen on tärkeää kyseisten palveluiden suojelemisen sekä maan-

käytön suunnittelun kannalta. Esimerkiksi eri elinkeinojen maankäyttöön sekä kulttuuris-

ten ekosysteemiarvojen esiintymiseen liittyvien konfliktien ennakoimiseksi ja ehkäise-

miseksi on tärkeää huomioida ne myös maankäytönsuunnittelussa sekä päätöksenteossa. 

Maankäytön hallinnan ja suunnittelun näkökulmasta myös PPGIS on hyvä tapa osallistaa 

kansalaisia päätöksentekoon. 

Ekosysteemipalveluiden tuotannon turvaaminen ja jo heikentyneiden ekosysteemi-

palveluiden parantaminen ovat kansainvälisesti tärkeitä tavoitteita (esim. Aichi Biodiver-

sity Targets 2010; Biodiversity Strategy 2016). Tulevaisuudessa onkin hyvä kiinnittää 

huomiota kulttuuristen ekosysteemipalveluiden sijaintiin ja niiden esiintymiseen vaikut-

taviin tekijöihin. Ilmastonmuutos ja ihmistoiminta aiheuttavat muutoksia kulttuuristen 

ekosysteemipalveluiden tuotannossa, joten niiden tunnistaminen ja kartoittaminen on tär-

keää, jotta muutoksiin voidaan varautua ja niitä voidaan ehkäistä. Esimerkiksi kulttuuris-

ten ekosysteemiarvojen keskittymien ja niihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen on 

välttämätöntä, jotta kyseisiä alueita ja niiden tarjoamia palveluita voitaisiin suojella ne-
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gatiivisilta ympäristömuutoksilta. Muutokset vaikuttavat palveluiden laatuun ja esiinty-

miseen ja sen myötä myös ihmisten hyvinvointiin. Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden 

tunnistaminen ja kartoittaminen ovatkin tärkeitä myös ihmisten hyvinvoinnin edistämisen 

kannalta, sillä ne vaikuttavat sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen. 
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15. Liitteet 

 

Liite 1. 

 

Kuntien avainlukuja 2015–2016. (Lähde: Kuntien avainluvut 2017) 

 Sodankylä Kolari Kittilä 

Väkiluku, 2016 8653 3827 6383 

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 

osuus 15 vuotta täyttäneistä (%), 2016 
22,6 20,6 21,7 

Työllisyysaste (%), 2015 67,1 66,7 72,5 

Alkutuotannon työpaikkojen osuus (%), 

2015 
8,1 5,7 4,7 

Jalostuksen työpaikkojen osuus (%), 2015 22,8 8,9 24,5 

Palveluiden työpaikkojen osuus (%), 2015 67,8 81,2 70,0 
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Liite 2 (1/4). Lapin tärkeät paikat -kysely 

 

Mitkä ovat sinulle tärkeitä paikkoja? Miten haluaisit aluetta kehitettävän? Näkemyksesi 

on tärkeä, olit sitten paikallinen, loma-asunnon omistaja tai matkailija! 

 

Tervetuloa vastaamaan Lapin tärkeät paikat -kyselyyn, jossa selvitetään vastaajille tär-

keitä paikkoja Kolarin, Kittilän ja Sodankylän matkailu-, suojelu- ja kaivosalueilla. Li-

säksi kysytään näkemyksiä alueen käytöstä ja kehittämisestä. Kysely on kaikille avoin. 

 

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 15–20 minuuttia. Henkilöllisyytesi ei paljastu mis-

sään vaiheessa eikä tuloksia tarkastella yksittäisten vastausten pohjalta. 

 

Kyselyn vastauksia käytetään paikkatietoon perustuvan toimintamallin kehittämisessä, 

jonka avulla voidaan sovittaa yhteen matkailun, luonnonsuojelun, kaivostoiminnan ja 

metsätalouden tarpeita. Kysely on osa Luonnonvarakeskuksen, Lapin yliopiston ja Geo-

logian tutkimuskeskuksen yhteistä tutkimushanketta, jota rahoittaa Suomen Akatemia 

(http://www.ulapland.fi/InEnglish/Units/Faculty-of-Law/Research/Research-Pro-

jects/GovAda). Kysely toteutetaan yhteistyössä Kolarin, Kittilän ja Sodankylän kuntien 

kanssa sekä Queenslandin yliopiston kanssa (Australia). 

 

1. Taustatiedot 

Tarvitsemme joitakin taustatietojasi ennen kuin siirryt merkitsemään paikkoja kartalle. 

Tuloksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti niin, että yksittäistä vastaajaa ei voi 

tunnistaa. Kiitos! 

 

Mikä on kotikuntasi? _______________ 

Mikä on postinumerosi? _______________ 

Syntymävuosi? __________ 

Sukupuoli? Nainen / Mies 

Kotitalouden koko? 

____ aikuisia ja ____ lasta (alle 18-v.) 

 

Ylin koulutuksesi? (Valitse yksi vaihtoehto) 

Kansakoulu/peruskoulu 

Lukio 

Ammattikoulu 

Opisto tai ammattikorkeakoulu 

Yliopisto tai korkeakoulu 

Muu, mikä? _______________ 
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Liite 2 (2/4) 

Liittyykö työsi seuraaviin elinkeinoihin? (Valitse yksi vaihtoehto) 

Matkailu 

Maa- tai metsätalous 

Kaivostoiminta 

Ympäristönsuunnittelu tai hoito 

Poronhoito 

Muu, mikä? _______________ 

Miten sait tiedon tästä kyselystä? (Valitse yksi vaihtoehto) 

Sain kutsun osallistua sähköpostitse. 

Sain kutsun osallistua postitse (kortti). 

Sain kutsun henkilökohtaisesti kyselyn toteuttajilta 

Tuttavalta, ystävältä tai sukulaiselta 

Kyselyä mainostavien esitteiden kautta. 

Työpaikan/järjestön ym. tiedotuksen kautta. 

Median kautta (sanomalehdet, www-sivut, radio, jne.) 

Sosiaalisen median kautta (Facebook, Twitter jne.) 

Muu, mikä? _______________ 

           

2. Tärkeät paikat 

Merkitse kartalle sinulle tärkeät paikat Valitse haluamasi merkki ja vie se kartalle. 

 

Liikunta ja retkeily: Kohteet ovat sinulle tärkeitä retkeily- ja luontoliikuntapaikkoja 

(esim. telttailu, patikointi, hiihto, laskettelu, pyöräily, ratsastus). 

Metsästys/kalastus: Kohteet ovat sinulle tärkeitä metsästys- tai kalastuskohteita. 

Luonnontuotteiden keruu: Kohteet ovat sinulle tärkeitä marjojen, sienien, yrttien tai 

muiden luonnontuotteiden keruun kannalta. 

Moottorikelkkailu/mönkijäajelu: Kohteet ovat sinulle tärkeitä moottorikelkkailun tai 

mönkijäajelun kannalta. 

Luontoarvot: Kohteet ovat sinulle tärkeitä eläin- ja/tai kasvilajiston tai elinympäristöjen 

kannalta. 

Rauhallinen ja hiljainen ympäristö: Kohteet ovat sinulle tärkeitä rauhallisen ja hiljaisen 

ympäristön vuoksi. 

Kaunis maisema: Kohteet ovat sinulle tärkeitä niiden kauniin maiseman tai luonnon 

vuoksi. 

Kulttuurihistoria: Kohteet ovat sinulle tärkeitä niiden historian, kulttuurin tai perintei-

den vuoksi. 

Taloudellinen hyöty: Kohteet ovat tärkeitä niiden sinulle tuottaman taloudellisen hyödyn 

vuoksi (esim. matkailuelinkeino, kaivostoiminta, metsätalous, poronhoito). 

Muu tärkeä kohde: Merkitse kohteet, jotka ovat sinulle muuten tärkeitä ja kuvaile miksi. 
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Liite 2 (3/4) 

3. Käyttömuodot + 

Merkitse missä voi sallia tai lisätä: 

 

Kaupalliset matkailupalvelut: Tänne voi lisätä kaupallisia matkailupalveluita tai -ra-

kentamista (esim. uudet mökit, hotellit, ravitsemuspalvelut, laskettelurinteet, golfkentät, 

huskyreitit, jne). 

Virkistyskäyttörakenteet: Tänne voi lisätä virkistyskäyttörakenteita (esim. uudet retkei-

lyreitit, hiihtoladut, leiripaikat). 

Hakkuut: Tänne voi sallia tai lisätä metsän hakkuita. 

Kaivostoiminta: Tänne voi sallia tai lisätä kaivostoimintaa. 

Luonnonsuojelu: Tänne voi sallia tai lisätä luonnonsuojelua. 

Poronhoito: Tänne voi lisätä poronhoitoa. 

Moottorikelkkailu/mönkijäajelut: Tänne voi sallia tai lisätä moottorikelkkailua ja/tai 

mönkijäajelua. Esim. uudet moottorikelkkailu- ja mönkijäreitit. 

Muu: Tänne voi sallia tai lisätä jotain muuta alueen käyttöä. 

  

4. Käyttömuodot - 

Merkitse missä tulisi rajoittaa tai vähentää: 

 

Kaupalliset matkailupalvelut: Kaupallisia matkailupalveluita tai -rakenteita tulisi ra-

joittaa tai vähentää täällä (esim. mökit, hotellit, ravitsemuspalvelut, laskettelurinteet, golf-

kentät, huskyreitit jne). 

Virkistyskäyttörakenteet: Virkistyskäyttörakenteiden määrää tulisi rajoittaa tai vähen-

tää täällä. Esim. Retkeilyreitit, hiihtoladut, leiripaikat 

Hakkuut: Metsän hakkuita tulisi rajoittaa tai vähentää täällä. 

Kaivostoiminta: Kaivostoimintaa tulisi rajoittaa tai vähentää täällä. 

Luonnonsuojelu: Luonnonsuojelua tulisi rajoittaa tai vähentää täällä. 

Poronhoito: Poronhoitoa tulisi rajoittaa tai vähentää täällä. 

Moottorikelkkailu/mönkijäajelu: Moottorikelkkailua ja mönkijäajelua tulisi rajoittaa 

tai vähentää täällä. 

Muu: Alueen muuta käyttöä tai rakentamista tulisi rajoittaa täällä. 

 

5. Taustatiedot 

Kiitos! Tarvitsemme vielä joitakin tietojasi tutkimusta varten. Tuloksia käsitellään ehdot-

toman luottamuksellisesti niin, että yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa. 

 

Suhteesi kartalla olevaan alueeseen? (Voit valita useamman vaihtoehdon) 

Kotini sijaitsee kartalle rajatulla alueella 

Kotini sijaitsee kartalle rajatun alueen lähellä 

Loma-asuntoni sijaitsee kartalle rajatulla alueella 
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Loma-asuntoni sijaitsee kartalle rajatun alueen lähellä 

Olen vapaa-ajan matkailija 

Työni liittyy kartalle rajattuun alueeseen 

Muu, mikä? ________________ 

 

Jos olet matkailija: a) mikä oli ensisijainen matkakohteesi? (Valitse yksi vaihtoehto) 

Levi 

Luosto 

Ylläs 

Muu, mikä? _______________ 

b) Kuinka usein olet käynyt kyseisessä kohteessa viimeisen viiden vuoden aikana? (Jos 

olet ensimmäistä kertaa alueella, merkitse numero 1)__________ 

 

Missä määrin kartalle rajatulla alueella on mielestäsi seuraavia maankäyttömuotoja? (Va-

litse yksi vaihtoehto kullekin maankäyttömuodolle) 

Aivan liian vähän - Liian vähän - Sopivasti - Liian paljon - Aivan liian paljon - En osaa 

sanoa 

 

Matkailu 

Luonnonsuojelu 

Metsätalous 

Kaivostoiminta 

Poronhoito 

 

Omistatko metsää? 

Kyllä 

Ei 

 

Jos haluat kopion tutkimuksen tuloksista, laita sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään. 

 

Kiitos osallistumisestasi. Jos haluat myöhemmin merkitä lisää paikkoja, voit palata kyse-

lyyn käyttämällä tätä koodia: 

Voit poistua kyselystä sulkemalla selaimesi. 
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Liite 3 (1/2) Vastaajien ominaisuuksia taulukoituna. 

 

Vastaajien kotikunnat. 

Kunta Frekvenssi (kpl) Prosentti (%) 

Kolari 73 13,0 

Sodankylä 72 12,8 

Kittilä 54 9,6 

Rovaniemi 32 5,7 

Oulu 28 5 

Helsinki 28 5 

Muut 276 48,9 

Yhteensä 563 100 

 

Vastaajien muut ominaisuudet. 

Vastaajien ominaisuudet Frekvenssi (kpl) Prosentti (%) 

SUKUPUOLI   

Nainen 237 42,1 

Mies 299 53,1 

Tyhjä 27 4,8 

IKÄ   

alle 25 28 5,0 

26–64 vuotta 420 74,6 

yli 65 92 16,3 

Tyhjä 23 4,1 

YLIN KOULUTUS   

Kansakoulu / peruskoulu 32 5,7 

Lukio 26 4,6 

Ammattikoulu 102 18,1 

Opisto tai ammattikorkeakoulu 195 34,6 

Yliopisto tai korkeakoulu 173 30,7 

Tyhjä 35 6,2 

AMMATTI   

Työntekijä 291 51,7 

Yrittäjä 65 11,5 

Opiskelija 26 4,6 

Työtön 26 4,6 

Eläkeläinen 105 18,7 

Kotiäiti/isä 4 0,7 

Muu 6 1,1 

Tyhjä 40 7,1 
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  Liite 3 (2/2) 

 Frekvenssi (kpl) Prosentti (%) 

SUHDE TUTKIMUSALUEESEEN   

Koti sijaitsee alueella tai sen lähellä 170 30,2 

Loma-asunto sijaitsee alueella tai sen 

lähellä 
137 24,3 

Vapaa-ajan matkailija 119 21,1 

Työ liittyy alueeseen 81 14,4 

Koti sijaitsee alueella tai sen lähellä 

ja työ liittyy alueeseen 
58 10,3 

Muu / Tyhjiä 114 20,2 

TYÖHÖN LIITTYVÄ ELINKEINO   

Matkailu 60 10,7 

Maa- ja metsätalous 47 8,3 

Kaivostoiminta 26 4,6 

Ympäristönsuunnittelu tai hoito 13 2,3 

Poronhoito 10 1,8 

Muu 281 49,9 

Tyhjä 126 22,4 

YHTEYS   

Sähköposti 68 12,1 

Kaveri 86 15,3 

Lehtinen/esite 90 16,0 

Media 74 13,1 

Posti 66 11,7 

Sosiaalinen media 158 28,1 

Tyhjä 21 3,7 

 

Pistemerkintöjen jakautuminen paikallisten, loma-asunnon omistajien, matkailijoiden ja 

alueella työskentelevien välillä. 

 
Paikalliset 

(n=170) 

Loma-asunnon 

omistajat 

(n=137) 

Vapaa-ajan 

matkailijat 

(n=119) 

Työ liittyy alu-

eeseen (n=81) 

Keskiarvo 18,02 16,76 13,17 14,78 

Mediaani 12 11 7 12 

Maksimi 110 116 124 60 

Minimi 0 0 0 0 

Summa 3063 2296 1567 1197 
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Liite 4. Selitettävien muuttujien välinen Spearmanin järjestyskorrelaatio (𝑟𝑠) ja tilastollinen merkitsevyys (n=2184). Korrelaatio on ti-

lastollisesti merkitsevä (**) jos p<0,01 ja tilastollisesti melkein merkitsevä (*) jos p<0,05. 

  

Liikunta 

ja  

retkeily 

Metsästys 

ja  

kalastus 

Luonnon-

tuotteiden 

keruu 

Moottori-

kelkkailu/ 

mönkijä-

ajelu 

Luonto-

arvot 

Rauhalli-

nen ja hil-

jainen ym-

päristö 

Kaunis 

maisema 

Kulttuuri-

historia 

Taloudel-

linen 

hyöty 

Muu 

tärkeä 

kohde 

Liikunta ja ret-

keily 
1,000          

Metsästys ja  

kalastus 
-,222** 1,000         

Luonnontuottei-

den keruu 
,038 -,178** 1,000        

Moottorikelk-

kailu/ 

mönkijäajelu 

,066** -,011 -,022 1,000       

Luontoarvot ,324** -,111** ,092** ,050* 1,000      

Rauhallinen ja  

hiljainen ympä-

ristö 

,316** -,088** ,084** ,047* ,329** 1,000     

Kaunis maisema ,328** -,109** ,043* ,094** ,346** ,336** 1,000    

Kulttuurihistoria ,092** -,045* ,006 ,045* ,125** ,137** ,192** 1,000   

Taloudellinen 

hyöty 
,036 -,102** -,001 ,057** ,049* ,013 ,068** ,048* 1,000  

Muu tärkeä kohde ,064** -,008 ,001 ,062** ,078** ,113** ,098** ,140** ,073** 1,000 
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Liite 5. Selittävien muuttujien välinen Spearmanin järjestyskorrelaatio (𝑟𝑠) ja tilastollinen merkitsevyys (n=2184). Korrelaatio on tilastol-

lisesti merkitsevä (**) jos p<0,01 ja tilastollisesti melkein merkitsevä (*) jos p<0,05. Muuttujat on kuvattu kappaleissa 8.2 ja 8.3. Muut-

tujien lyhenteet: PTka=Puuston tilavuus_ka, PTr=Puuston tilavuus_range, PImx=Puuston ikä_max, PIka=Puuston ikä_ka, Kmx=Kor-

keus_max, Kka=Korkeus_ka, Kesk=Etäisyys_keskukset, Tiet=Etäisyys_tiet, EYM =Elinympäristöjen monimuotoisuus, Rak=Rakennettu 

alue, Lehti=Lehtimetsä, Havu=Havumetsä, Seka=Sekametsä, Avos=Avosuot, Emx=Kokonaisekologinenarvo_max (ka=keskiarvo, 

r=vaihteluväli, mx=maksimiarvo). 

  PTka PTr PImx PIka Kmx Kr Kka Kesk Tiet EYM Rak Lehti Havu Seka Avos Joet Järvet Emx 

PTka 1,000                  

PTr ,416** 1,000                 

PImx ,134** ,084** 1,000                

PIka ,770** ,254** ,451** 1,000               

Kmx ,221** -,093** ,378** ,397** 1,000              

Kr ,459** ,126** ,231** ,469** ,800** 1,000             

Kka ,119** -,181** ,391** ,339** ,964** ,647** 1,000            

Kesk -,243** -,401** ,173** -,060** ,135** -,163** ,243** 1,000           

Tiet -,200** -,257** ,059** -,087** ,115** -,119** ,189** ,279** 1,000          

EYM ,144** ,352** ,037 ,065** -,218** ,026 -,307** -,267** -,375** 1,000         

Rak ,185** ,327** -,069** ,049* -,306** -,076** -,369** -,308** -,407** ,624** 1,000        

Lehti -,095** ,109** -,060** -,169** -,167** -,067** -,190** -,149** -,153** ,481** ,215** 1,000       

Havu ,703** ,172** ,263** ,738** ,364** ,497** ,295** -,100** -,112** -,054* -,066** -,277** 1,000      

Seka ,105** ,116** -,072** -,018 ,000 ,045* -,015 -,002 -,096** ,155** ,010 ,404** -,181** 1,000     

Avos -,568** -,103** -,136** -,496** -,459** -,644** -,375** ,141** ,161** -,049* -,117** ,029 -,453** ,011 1,000    

Joet ,102** ,291** ,073** ,037 -,353** -,234** -,361** -,073** -,200** ,421** ,389** ,207** -,065** ,066** ,006 1,000   

Järvet -,014 ,167** -,036 -,019 -,141** -,153** -,149** ,000 -,061** ,236** ,193** -,011 -,162** -,121** ,044* ,036 1,000  

Emx -,058** -,074** ,285** ,098** ,416** ,184** ,449** ,150** ,337** -,210** -,381** -,051* ,031 ,014 ,105** -,175** -,149** 1,000 
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Liite 6. Selitettävien ja selittävien muuttujien välinen Spearmanin järjestyskorrelaatio (𝑟𝑠) ja tilastollinen merkitsevyys (n=2184). Korre-

laatio on tilastollisesti merkitsevä (**) jos p<0,01 ja tilastollisesti melkein merkitsevä (*) jos p<0,05. 

 

Puus-

ton ti-

lav. 

vaih-

telu-

väli 

Puus-

ton 

ikä 

max 

Kor-

keus 

max 

Etäi-

syys 

kes-

kuk-

set 

Etäi-

syys 

tiet 

Eliny

mp. 

mo-

nim. 

Ra-

ken-

nettu 

alue 

Lehti-

metsä 

Havu-

metsä 

Seka-

metsä 

Avo-

suot 
Joet Järvet 

Kok. 

ekolo-

ginen 

arvo 

max 

Liikunta ja retkeily ,240** ,054* ,232** -,420** -,131** ,135** ,131** ,090** ,083** -,039 -,184** -,008 ,047* ,113** 

Metsästys/ Kalastus -,031 ,054* -,090** ,193** ,004 ,053* ,024 -,028 ,041 -,010 -,070** ,240** ,040 -,098** 

Luonnontuotteiden 

keruu 
,016 -,052* ,035 -,133** -,058** -,031 -,028 -,053* ,045* -,020 ,015 -,085** -,067** -,014 

Moottori-kelkkailu/ 

Mönkijäajelu 
,025 -,049* ,011 -,109** -,101** ,074** ,123** ,045* -,023 -,016 -,082** ,040 ,057** -,115** 

Luontoarvot ,097** ,037 ,206** -,215** -,019 ,030 ,016 -,012 ,048* -,103** -,137** -,025 ,032 ,157** 

Rauhallinen ja hil-

jainen ympäristö 
,144** ,040 ,172** -,231** -,056** ,075** ,065** ,004 ,107** -,095** -,141** -,018 ,053* ,102** 

Kaunis maisema ,111** ,071** ,235** -,206** -,108** ,153** ,143** ,047* ,026 -,125** -,260** ,049* ,103** ,070** 

Kulttuurihistoria ,099** ,014 -,021 -,094** -,129** ,179** ,201** ,042* ,018 -,083** -,056** ,122** ,124** -,044* 

Taloudellinen hyöty ,009 -,013 ,017 -,072** -,066** ,033 ,134** -,019 -,061** -,062** -,074** -,051* -,002 -,070** 

Muu tärkeä kohde ,092** -,021 -,097** -,116** -,153** ,178** ,242** ,072** -,017 -,056** -,062** ,164** ,033 -,119** 
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Liite 7 (1/5). GAM-mallien residuaalikuvaajat eri muuttujaluokille: a) virkistys- ja mai-

sema-arvot, b) moottoriajoneuvot ja taloudellinen hyöty, c) kulttuuriset kohteet, d) luon-

nontuotteiden keruu ja e) metsästys ja kalastus. 

 

a) 
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Liite 7 (2/5) 

b) 
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Liite 7 (3/5) 

c) 
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Liite 7 (4/5) 

d) 
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Liite 7 (5/5) 

e) 

 


