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Miten biodiversiteettiä mitataan? 

Kuinka luontotietoa kerätään?

Kuva: Ari-Pekka Auvinen, SYKE



▪ Biodiversiteettikato, ekosysteemien heikentyminen ja 
ilmastonmuutos – taustalla yhteiset syyt

▪ Muutos luonnossa ennennäkemättömän nopeaa - nykyiset 
seurantamenetelmät eivät pysty vastaamaan 
tiedontarpeeseen 

▪ Luonnon tilan seurantaa on vähennetty viimeiset 10 vuotta

▪ Teknologia on kehittynyt nopeasti ja on nyt kypsää 
hyödynnettäväksi tehokkaammin

▪ Päätöksenteon tueksi tarvitaan ajantasalla olevaa tietoa ja 
tulevaisuuden ennakointi edellyttää mallinnusta, johon 
tarvitaan jatkuvia mittauksia luonnosta

Miksi?



Photo: Kimmo Syrjänen

Miten?
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7

”Long-term ecosystem monitoring is crucial to understand

and measure changes in nature. We need integration of in-

situ observations and remote sensing, and models.” 

Vihervaara et al. 2017: How Essential Biodiversity Variables and remote sensing can help national 

biodiversity monitoring. Global Ecology and Conservation 10: 43-59



Earth System Science product development : 

the Essential Biodiversity Variables
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EBVs: Minimum set of measurements, complementary to one another, that can capture 

major dimensions of biodiversity change. 

Users

National 

Governments

Kissling et al., (2017) 

Biological Reviews

EBVs



TERN (AU) & NEON (US) are examples of integrated

monitoring systems using novel technologies to provide

observations and knowledge for decision-making. 

Europe doesn’t have similar yet. 

Finland has just launched a new project Finnish

Ecosystem Observatory.

Monitoring of biodiversity and ecosystems is basis for knowledge



Miten luontotietoa hallinnoidaan?

Kuva: P. Vihervaara, SYKE
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Science Policy

National

Global

SYKE

BD & EO communities Policy demands

GEOSS / 
SEEA-EEA

Europe

/ MS
• MAES/ INCA

• CLC, LUCAS

• EUNIS

• Directives:

• Habitat

• Birds

• WFD

• MSP 

- Experts

- Biodiversity.fi CHM

Regional assessments

Science-Policy Framework
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Science-Policy Framework
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Science Policy

National

Global

SYKE

BD & EO communities Policy demands

GEOSS / 
SEEA-EEA

Europe

/ MS
• MAES/ INCA

• CLC, LUCAS

• EUNIS

• Directives:

• Habitat

• Birds

• WFD

• MSP 

- Experts

- ENVIBASE/ESLab

- Biodiversity.fi CHM

Regional assessments

? = FEO

?

?

Obligatory

vs. 

Volunteer

Blue skies, SCs…

€



● Tietoa tuotetaan monella taholla:

• SYKE, Metsähallitus, LUKE, ELYt, LUOMUS, Metsäkeskukset

● Luonnontila.fi sisältämiä indikaattoreita hyödynnetään CBD 
raportoinnissa – käsityötä, indikaattoreiden data monista 
lähteistä ja hyvin yleisellä tasolla (ei paikkatietoa)

● Kansallisiin ja kansainvälisiin yhteenvetoihin käytetään paljon 
asiantuntijoiden (ml. vapaaehtoisten, esim. eliötyöryhmät) 
työpanosta ja arvioita – asiantuntija-arvioita, jonkin verran 
paikkatietoa, aineistot hajallaan)

● SYKE koostaa 

Luontotiedon nykytila



● Elinympäristöistä ei ole systemaattista laadun seurantaa edes 
luonnonsuojelualueilla

● Ls-verkon ulkopuolelta tietotaso erittäin heikko

● Tiedon kulku ja hallinta ei-optimaalista raportointeja ajatellen

● Ympäristötiedon yleinen saavutettavuus

Ongelma?



Kuvat: SYKE/ Pekkonen et al. 2019

Ekosysteemihotelli****

Mihin luontotietoa tarvitaan/ käytetään?



● CBD (raportti 4 v. välein)

● EU

• Luonto- ja Lintudirektiivi (LuD raportti 6 v. 
välein)

• Vesipuitedirektiivi

• Meristrategiadirektiivi

● Eurostat / UN SEEA-EEA

• Ekosysteemitilinpito (Tilastokeskus kerää, SYKE 
& Luke tuottavat) – voimaan mahdollisesti jo 
2021/2022

● Kansallinen lainsäädäntö

• Punaiset kirjat: Lajien uhanalaisuus, 
Luontotyyppien uhanalaisuus (10 v.)

SYKEn koordinoimat arvioinnit/ tiedontuotanto

https://iucnrle.org/resources/key-documents/

Source: SYKE Policy Brief 2019

https://iucnrle.org/resources/key-documents/


Source: SYKE Policy Brief 2019
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Tiedon hajanaisuus 

käyttäjälle erittäin 

hankalaa!
(Olipa käyttäjänä sitten toinen 

tutkimuslaitos, kunta / maakunta, 

luontoselvittäjä tai kansalainen)



Visio luontotyyppi-

tiedon käytöstä 

tulevaisuudessa Kuntien ja 

maakuntien 

luontotieto

Luontotyyppien esiintyminen

Luontotyyppien 

määrän muutokset eri 

tarkastelujaksoilla ja 

eri aluerajauksilla

Luontotyyppien 

laadun muutokset eri 

tarkastelujaksoilla ja 

eri aluerajauksilla

Luontotyyppien 

suojeluaste eri 

aluerajauksilla

Käyttötarkoituksia, esimerkkinä kunnat: esim. viher-

ja siniverkostot ja kytkeytyneisyys, potentiaaliset 

ekologisen kompensaation kohteet, luontopohjaiset 

ratkaisut esim. tulvien ja hulevesien hallinnassa

Järjestelmä uudelle 

ja/tai heterogee-

niselle luontotyyppi-

tiedolle suojelu-

alueiden ulkop. 

FEO



● Ennallistaminen, HELMI-ohjelman tukeminen, kohteiden 
seuranta

● Hiilineutraali ja biodiversiteettiä turvaava maankäyttö (MRL)

● Kuntien luontotieto (ELY-keskukset, kunnat)

● Kaavoitus, YVA, ekologinen kompensaatio…

● Ekosysteemitilinpito, tilastot

Kansallinen tietotarve



Suomen ekosysteemiobservatorio 

(FEO – Finnish Ecosystem Observatory)

FEOn kehittämisvaihe (”hanke”) 1.5.2020-30.4.2024 jakautuu 

työpaketteihin, joita toteutetaan eri toimijoiden laaja-alaisena 

yhteistyönä, Suomen ympäristökeskuksen vetovastuulla. 

Suunnitelmaa tarkennetaan ensimmäisen vuoden aikana. 

• Luonnontila.fi

• LuTU/DIR

• C-neutraali 

maankäyttö

• Kuntien luontotieto

• Ekosysteemitilinpito



● Läpileikkaavat teemat: luonnon monimuotoisuus (ml. laji- ja 
luontotyyppitieto) ja ekosysteemiprosessit (ml. hiilitaseet)

● Suunnitelmassa korostuvat: 

1) datavirtojen hallinta: ”Tavoitteena kehittää biodiversiteetti-, ekosysteemi- ja 

ekosysteemipalvelutiedon hallintaan soveltuvaa järjestelmää, joka mahdollistaa olemassa oleviin 

tietojärjestelmiin ja niiden rajapintoihin tukeutuvan ajantasaisen ja alueellisesti skaalautuvan 

tarkastelun.”

2) seurantamenetelmien modernisointi: ”FEO tuo yhteen hajallaan olevan 

luontotiedon ja kehittää biodiversiteetin ja ekosysteemien tilan seurantaa kaukokartoitukseen, 

järjestelmällisiin inventointeihin ja tekoälyyn perustuvien ratkaisujen avulla.”

3) tuotetun tiedon ja päätöksenteon yhteensovittaminen: ”FEO 

tuottaa integroitua tietoa vastaamaan päätöksenteon tarpeisiin ja luomaan politiikkasuosituksia, joilla 

luonnon tilan heikentyminen voidaan pysäyttää ja elinympäristöjen ennallistamisen ilmasto- ja 

ekosysteemihyödyt jalkauttaa yhteiskuntaan laaja-alaisesti.”

FEO pähkinänkuoressa



● FEO syntyy kokoamalla yhteen hajallaan olevia toimintoja ja 
kehittämällä infrastruktuurien puutteellisia osia.

● FEO sisältää aineistoresurssien, havaintoverkostojen, 
kaukokartoitusaineistojen, analyysialgoritmien sekä avoimien 
aineisto- ja raportointituotteiden hyödyntämistä ja kehitystyötä.

● Erilaisten digitaalisten aineistojen nopeasti kasvava määrä, 
aineistojen lisääntynyt avoimuus ja saavutettavuus sekä analyysi- ja 
mallinnusmenetelmien kehitys tekevät FEOn toimeenpanosta 
ajankohtaista.

● Kehittämällä kansallista yhteistyötä ja yhdistämällä nykyisiä 
tiedonkeruu- ja käyttömenetelmiä, Suomella on hyvät 
mahdollisuudet siirtyä kansainväliseksi suunnannäyttäjäksi luonnon 
monimuotoisuuden ja hiilinielujen turvaamisessa.

● Vastaava tarve tunnistettu laajemmin EU:ssa (Biodiversity
Partnership)

Lähtökohtina yhteistyö ja avoimet aineistot



FEOn yleinen tavoitetila ja kehitysteemat tietovarantojen 

yhteentoimivuuden kehittämisen näkökulmasta.



Laadulliset hyödyt:
● FEOn laadulliset hyödyt syntyvät tiedon saatavuuden, ajantasaisuuden ja käsittelymahdollisuuksien paranemisesta:

• Ympäristö- ja luontotiedon saatavuuden ja saavutettavuuden paraneminen.

• Päätöksenteon tietopohjan kattavuuden ja ajantasaisuuden paraneminen.

• Avointen aineistojen hyödyntämisen tehostuminen seuranta-, arviointi-, tutkimus- ja yritystoiminnassa.

• Tiedontuotanto- ja arviointiprosessien läpinäkyvyyden paraneminen.

Taloudelliset hyödyt:
● FEO:lla on lukuisia käyttäjäryhmiä ja käyttötarkoituksia sekä taloudellisia hyötyjä valtionhallinnossa. Taloudelliset 

hyödyt syntyvät seuraavien mekanismien kautta:

• Luonnon tilan seurannan, kansallisten arviointien ja raportoinnin tehostuminen (kansalliset tarpeet ja EU-
direktiiviraportointi), jolloin tavoiteltava seurannan taso voidaan saavuttaa pienemmillä resursseilla.

• Kuntatoimijoiden tiedonsaannin paraneminen (esim. maankäytön suunnittelu) parantaa maankäytön 
suunnittelun tehokkuutta.

• Biodiversiteetti- ja ekosysteemitiedon hyödyntäminen elinkeinotoiminnassa (rakentaminen, maa- ja metsätalous 
ja mineraalien etsiminen) edistää yritysten toimintaa.

• Tutkimuksen toimintaedellytysten paraneminen ja sen kautta paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta (esim. 
EU).

FEOn hyödyt



● Hallitusohjelma uuden ekosysteemitietoalustan mahdollistajana:

1. Käynnistysvaihe 2020-2024 (tavoitteena 4-vuotinen hanke)

2. 2020-2021 (1. vuoden) tavoitteina mm. proof-of-concept (ml. 
Tietojärjestelmien yhteentoimivuus arkkitehtuurisuunnitelma 
ja Luontotyyppien kaukokartoitus), viestintäsuunnitelma, 
jatkovuosien työn tarkentaminen, yhteistyön laajentaminen 
MMM:n ja OKM:n suuntaan

3. LSL-uudistus 2020-2021

4. EU:n Biodiversity Partnership -yhteistyö

5. Ekosysteemitilinpito pakolliseksi 2021/2022

6. Toiminnan vakiinnuttaminen 2023/2024-

7. FEOn asemointi kansallisena tutkimusinfrastruktuurina (FIRI 
tiekartta auki nyt 2020 – yhteistyötä INAR RI:n kanssa, 
seuraava tiekarttatarkastelu tn. 2023-2024)

FEOn aikataulu



Kiitos mielenkiinnosta!

Ferdinand von Wright 1861


