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JAGAME TEADMISI ÖKOSÜSTEEMIDEST JA NENDE 
HÜVEDEST LÄÄNEMERE-ÄÄRSETES RIIKIDES

Kaardirakendus teadmistepõhiste otsuste tegemiseks

https://sisu.ut.ee/mares/about-mares
https://www.bonusportal.org/
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Ökosüsteemiteenused ehk ökosüs-
teemi hüved loovad aluse sot-
siaal-majanduslikele hüvedele, 

mi da inimesed saavad toimivatest öko-
süsteemidest. Ökosüsteemid pakuvad 
toetavaid, varustavaid ja reguleerivaid 
hüvesid, mis omakorda võimaldavad pak-
kuda puhkemajanduslikke, kultuurilisi ja 
esteetilise väärtusega hüvesid.

Praeguses ülemaailmses ökoloogilises 
kriisis on üha suurem vajadus hinnata, 
esile tõsta ja infot edastada selle kohta, 
kuidas ökosüsteemid tagavad inimkon-
na heaolu. Samuti on oluline määratle-
da juhtimispraktikad ja -põhimõtted, mis 
aitavad meil saavutada säästva arengu 
eesmärke (SDG).

B ONUS MARES projekti raames loo-
di analüütiline veebirakendus, mis 
toetab ökosüsteemset lähenemist 

keskkonnaotsuste tegemisel. Rakendust 
saab kasutada:

1)  Läänemere regioonis ökosüsteemi 
teenuste uurituse kohta väljavõtete 
tegemiseks ja

2)  teaduse, meremajandamise ja kesk-
konnapoliitikate vaheliste seoste 
tugevuse analüüsimisel.

Otsuste vastuvõtmist toetav rakendus 
võimaldab edastada ruumilist informat-
siooni elupaikade ja ökosüsteemiteenus-
te kohta sellisel üldistustasemel, mis on 
praktiliselt kasutatav meremajandamisel 
ja keskkonnapoliitiliste otsuste väljatöö-
tamisel. Veebirakendust täiendatakse 
pidevalt andmebaaside osas ning raken-

dusele luuakse juurde ka uut funktsio-
naalsust. Selline arendustöö võimaldab 
lihtsalt kuvada olemasolevaid teadmisi 
ökosüsteemiteenuste kohta, näidata seo-
seid erinevate mereelupaikade ja teenus-
te vahel ning analüüsida merekaardil eri-
nevate teenuste pakkumise potentsiaali.
 
Veebipõhine rakendus moodustab kogu 
Läänemerd katva teaduskirjandusel põhi-
neva alusandmestiku. Informatsiooni ja-
gamiseks ning lihtsamate ruumianalüüsi-
de läbiviimiseks on rakenduses võimalik:

1)  näidata ökosüsteemiteenuste-alaste 
teadmiste ruumilist mustrit ning

2)  inimtegevuse mõjusid teenustele sh. 
ka kliimamuutuste kontekstis.

Kaardirakendus

http://www.sea.ee/esq/review/main#
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Lisaks teaduskirjandusele hõlbustab portaal 
info kogumist muudest allikatest ja erineva-
telt huvirühmadelt. Selline lähenemine või-

maldab välja valida parimaid metoodilisi praktikaid  
(nt kombineerides erinevaid, majaduslikke ja mitte-
majanduslikke meetodeid), et hinnata süsteemselt 
ökosüsteemiteenuste väärtust ja nende pakkumise 
määra erinevate inimmõjude kontekstis. Süsteemne 
lähenemine võimaldab tasakaalustatult käsitleda 
erinevaid (nt. keskkondlikke, sotsiaalseid, majan-
duslikke) eesmärke ning paremini toetada kestliku 
arengu eesmärkide saavutamist. 

Rakendus koosneb mitmest erinevast elemendist: 

1)  pidevalt uuenevatest ja dünaamiliselt seotud 
andmebaasidest 

2)  analüüsimootorist 

3)  portaalist, mis sünteesib olemasolevate tead-
miste määra ökosüsteemiteenuste kohta ja 
analüüsib erinevate (keskkondlike, inim-, sot-
siaalsete ja majanduslike) dimensioonide va-
heliste seoste tugevust. 

Samuti annab tööriist infot võimalike tulevikustse-
naariumite mõju kohta ökosüsteemiteenustele ning 
soovitab parimaid metoodilisi praktikaid ökosüstee-
miteenuste pakkumise hindamiseks.

Rakenduse kaudu on võimalik koguda informatsioo-
ni ka ekspertidelt. Kasutajaid kutsutakse üles lisama 
teadmisi ökosüsteemiteenuste ja nendega seotud 
hindamismeetodite kohta. Rakendus hindab sises-
tatud kirjete põhjal teadmiste määra, mida erinevate 
analüütiliste meetodite kombineeritud kasutamisel 
on võimalik saavutada. Tulemused esitatakse kõiki 
dimensioone käsitlevate kokkuvõtlike joonistena. 
Lõppkasutajad saavad sel viisil infot neid huvitava 
ökosüsteemi hüve(de) käsitlemiseks sobivamate 
metoodiliste lähenemiste kohta säästva arengu 
eesmärkide saavutamise kontekstis.

Rakenduse detailsem kirjeldus

FIGURE 1. Teadmiste määr, mida on võimalik 
saavutada kasutades olemasolevaid loodustea-
duslikke meetodeid kasutaja poolt valitud elupai-
kade ja ökosüsteemiteenuste uurimisel. Sarnane 
info on kättesaadav ka inim-, sotsiaalse ja ma-
jandusliku dimensiooni kohta.

FIGURE 2. Erinevate meetodite kooskasutuse 
perspektiivsuse analüüs. Tugevamate meetodite-
vaheliste seoste korral on võimalik luua erinevate 
ökosüsteemiteenuste kohta täielikumat infot. 
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Rakenduse esimene osa koondab kokku teadus-
kirjandusest pärit info kolme merepõhja vääris-
elupaiga, suurvetikate, rannakarpide ja merihei-
na aasade kohta (Vaata BONUS MARES Policy 
Brief 1/2020). Siin on võimalik kuvada akadee-
milisi majandusalaseid, looduslikke, inimeste ja 
sotsiaalsfääriga seotud teadmisi valitud kolme 
elupaigaga ja nende poolt pakutud ökosüsteemi 
hüvedest. Sidudes erinevaid uurimissuundi või-
maldab portaal anda soovitusi tasakaalustatud 
keskkonnajuhtimispoliitika kujundamiseks. Lisaks 
saame välja tuua teadmiste kitsaskohad ning tu-
leviku uuringute vajadused.

Rakenduse teine osa sisaldab ekspertide poolt pi-
devalt täiendatavat raamistikku ökosüsteemitee-
nuste hindamismeetodite kohta. Selle sektsiooni 
eesmärk on suurendada hinnangute usaldusväär-
sust ja kvaliteeti (nii ökoloogilises, majanduslikes 
kui sotsiaalses plaanis) ja soodustada erinevate 
valdkondade meetodite kooskasutust. Siin on eks-
pertidel võimalik kirjeldada ka oma visioone, mil-
lele toetudes saame tulevikuuuringuid planeerida. 
 

Teaduskirjanduse andmebaasist väljavõtete tege-
miseks on võimalik teavet filtreerida kolme ripp-
menüü abil (igast rippmenüüst võib korraga valida 
ühe või mitu elementi): 

1)  huvipakkuv Läänemere alambassein (põhi-
neb HELCOM’i jaotusel),

2)  elupaik,

3)  ökosüsteemiteenuse tüüp.

Päringu tegemisel kuvatakse tulemused olemas-
olevate teadmiste kohta kasutaja poolt valitud 
ökosüsteemiteenuste, elupaikade, piirkondade 
kohta. Kasutaja saab vaadata ka valitud kritee-
riumidega seotud alusandmeid ja neid alla laadida.

Rakendusele pääseb ligi:
Teaduskirjanduse ülevaatemoodul 
Ökosüsteemi hindamismetoodikate moodul

Kuidas kaardirakendus töötab?

FIGURE 3. Rakenduse avaleht. Rippmenüüdes valitud parameetrite väärtuseks on 
Soome laht, suurvetikad ning ökosüsteemide reguleerivad ja säilitavad teenused.

FIGURE 4. Valikukriteeriumite baasil tehtud analüüsi tulemused. Vasakul on näidatud 
teadmiste määr nelja (keskkondliku, inim-, sotsiaalse ja majandusliku) dimensiooni 
kohta ning paremal kuvatakse analüüsis kasutatud alusandmeid.

https://sisu.ut.ee/sites/default/files/mares/files/bonus_mares_-_policy_brief_1_est_01.pdf
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/mares/files/bonus_mares_-_policy_brief_1_est_01.pdf
http://www.sea.ee/esq/review/main#
http://www.sea.ee/esq/participatory/tool


Soovitused:  

TEADLASTELE: Alustage rakenduse kasutamist, et 
laiendada ja jagada teadmisi Läänemere ökosüstee-
miteenuste kohta. Esitage oma kasutajakogemuse 
põhjal tagasisidet erinevate moodulite täiustamiseks.

POLIITIKUTELE JA OTSUSTAJATELE: Kutsuge tead-
laskonda jagama oma teadmisi arusaadaval viisil. 
Kasutage olemasolevaid alusandmetele toetuvaid 
analüütilisi otsustustugesid, et vastu võtta teadmis-
tepõhiseid ja keskkonnahoidlikke otsuseid.   
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