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Suomen
biosfäärialueet

Pohjois-Karjalan biosfäärialue

Tulevaisuudessa toivottavasti kolmas 

Saaristomeren biosfäärialue















• Perustettiin 1994
• 5400 km2

• 3500 asukasta

• Biosfäärialueen toiminta perustuu yhteistyöhön
Ohjausryhmä:

• Asukasedustajia Paraisilta ja Kemiönsaarelta
• ELY-keskus
• Metsähallitus/Saaristomeren kansallispuisto
• Åbo Akademi
• Turun Yliopisto

 Ohjausryhmä päättää toiminnan suuntaviivoista ja vie 
eteenpäin biosfäärialueen intressit omissa verkostoissa

Saaristomeren biosfäärialue



Paraisten kaupunki ja Kemiönsaaren kunta hoitaa 
biosfäärialuetoimistoa yhdessä ELY-keskuksen kanssa, jolla on 
päävastuu biosfäärialueen koordinoinnista. 

Henkilökunta: 1 koordinaattori 100 % 
(tällä hetkellä 1 x 20 % + 1 x 80 %) 

Perusrahoitus: 60 000 €/vuosi

Toiminnan rahoitus: esim. EU-ohjelmilta, säätiöiltä ja
yhteistyöpartnereilta

Toimintaa voivat toteuttaa kaikki biosfäärialueen 
yhteistyöpartnerit, myös yrittäjät ja asukkaat

Biofäärialuetoimisto



BIOSFÄÄRIALUEEN VISIO

Saaristomeren biosfäärialueella 
asuu ja toimii asukkaita kestävässä 
saaristoympäristössä rikkaan 
luonnon ja hyvinvoivan meren 
ympäröimänä osana elinvoimaista 
yhteisöä. Alue toimii yhteistyössä 
muiden alueiden kanssa sekä 
kansallisesti että kansainvälisesti.



Miten me toteutetaan MAB-ohjelman kolmea tehtävää?

SÄILYTTÄMINEN
Saariston kulttuuriperinnön, luonnon monimuotoisuuden, perinteisen 

kulttuurimaiseman ja hyvinvoivan Saaristomeren säilyttäminen 
Edistää vuorovaikutusta korkeakoulujen, päättäjien ja paikkakuntalaisten 

välillä 
Levittää tietoa Saaristomeren tilasta 

TUKEMINEN
 Haluamme inspiroida kaikkia biosfäärialueella asuvia ja toimivia 
löytämään oman tapansa antaa panoksensa tarjoamalla neutraalin areenan 
kestävälle yhteiskuntakehitykselle

KEHITTÄMINEN
Yhteistöiden avulla haluamme edistää ympärivuotista asumista, työllisyyttä, 

kestävää matkailua ja kiertotaloutta ja kestävyyttä edistävien 
kehittämishankkeiden toteuttamista.

Toimimme katalysaattorina saattamalla yhteen ihmisiä, organisaatioita, ideoita, 
tietoa ja rahoitusta



Mitä me teemme?



Toiminnan painopisteet
• Luonto ja 

kulttuurimaisemat

• Meri

• Kestävä matkailu

• Asuminen ja 
elinkeinot

• Biosfäärialueen 
brändi



Biosfäärikasvatus

Biosfäärialue koulussa

Kalakamut

ViMe



Kalakamut

• Kalakamut-konsepti on Paraisten kaupungin 
varhaiskasvatuksen ja Saaristomeren biosfäärialueen 
panostus, jolla halutaan herättää kaikkein 
nuorempien kiinnostus luontoa ja ympäristöasioita 
kohtaan

• TEEMAT
• 2009 ja 2011 – YK:n yleissopimus lapsen 

oikeuksista
• 2013 – Jätehuolto
• 2015 – Merenpinnan alla
• 2017 – Ruoan kiertokulku











Kalakamut 2019

Kalakamujen liikkuva saaristokulttuurilabra



Artesaaniruoka



Opintomatka Ahvenanmaalle 27-29.5

…jos artesaaniruoka kiinnostaa 



Kumppanuus biosfäärialueen kanssa



Saaristotutkimuksen foorumi
Yhdessä Åbo Akademin 

saaristoinstituutin kanssa

Saaristomeren 
talvitapaaminen

Tapahtumia



Hankkeita joilla on vahva yhteys biosfäärialueeseen

KulTa – Kuluttaja ruokatalouden keskiössä

DEFENCE ARCH

SaaRa – Ravinnekiertoa Saaristomeren matkailukohteissa

JUNNULABRA

FamilyPorts

ViMe – Vi ror tillsammans – Soudamme yhdessä

TUTKIMUSMATKA 
SAARISTOMERELLE

Kartoitus saariston mehiläistuotannosta



Tietokanavamme



KIITOS!


