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1 Johdanto
Jyväskylän ja Lahden ammattikorkeakoulut ovat vuonna 2018 toteuttaneet Päijänne Brändiksi hanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa ja edistää Päijänteen alueen kestävää ja vastuullista
toimintaa sekä selvittää alueen eri toimijoiden näkemystä Unescon biosfäärialuestatuksen
hakemisesta.
Hanketyöhön on sisältynyt taustaselvitys, jolla on kartoitettu ja koottu käytännön esimerkkejä koti- ja
ulkomaisten biosfäärialueiden toiminnasta ja kokemuksista, mukaan lukien statukseen liittyvät
mahdollisuudet ja hyödyt sekä mahdolliset riskit, haitat, ristiriitatilanteet ja niiden ratkaisut. Kuvauksia
biosfäärialueiden toiminnasta ja näyttöä statuksen vaikutuksista tarvitaan, jotta Päijänteen alueen
toimijat saavat käytännönläheistä tietoa biosfäärialueista ja voivat arvioida tietoon ja jo saatuihin
kokemuksiin perustuen biosfäärialue-toimintamallin soveltuvuutta Päijänteen alueen toimijoiden
yhteistyöhön sekä kestävän ja vastuullisen toiminnan edistämiseen. Taustaselvitys tukee myös
hankkeen toimenpiteisiin sisältyvän Päijänteen alueen kestävän ja vastuullisen toiminnan kuvauksen
laatimista.
Tämä raportti on yhteenveto Päijänne Brändiksi -hankkeen taustaselvityksistä. Se sisältää
yleiskuvauksen biosfäärialueiden monimuotoisuudesta, Pohjois-Karjalan ja Saaristomeren
biosfäärialueiden esittelyt sekä biosfäärialueiden toimintaa ja vaikutuksia kuvaavia poimintoja eri
alueilta. Yhteenvedossa painottuvat esimerkit matkailusta sekä maa- ja metsätaloudesta, koska
nykytietämyksen valossa biosfääristatus vaikuttaa tai arvioidaan vaikuttavan erityisesti edellä
mainittuihin toimialoihin olemassa olevilla biosfäärialueilla. Raportissa käsitellään myös Unescon
biosfääri- ja geopark-aluestatusten kytkentöjä, koska Päijät-Hämeessä on käynnissä Lahden
ammattikorkeakoulun hallinnoima Salpausselkä Geopark -hanke geopark-statuksen hakemiseksi.
Päijänne Brändiksi -hanke saa rahoitusta Keski-Suomen ja Hämeen ELY-keskuksilta Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.–31.12.2018.
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2 Aineisto ja menetelmät
Taustaselvityksen lähtökohtana oli Päijänteen alueen toimijoiden tiedon tarve Unescon biosfääristatuksen
vaikutuksista. Selvityksen teemat valittiin toimijoiden esittämien kysymyksen perusteella. Vastauksia kaivattiin
erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
•
•
•
•
•
•
•

Mitä biosfääritoiminta käytännössä tarkoittaa?
Mitä hyötyä biosfäärialuestatuksesta on ja kenelle?
Millaista taloudellista hyötyä biosfäärialuestatuksesta on?
Millaisia mahdollisuuksia biosfäärialuetoiminta tarjoaa ja kenelle?
Millaisia mahdollisia kielteisiä vaikutuksia biosfäärialuestatuksella on ja kenelle?
Millaisia kustannuksia biosfäärialue aiheuttaa?
Miten Unescon biosfäärialue ja geopark kytkeytyvät toisiinsa?

Keskusteluiden perusteella toimialoista eniten kiinnostivat biosfäärialueen vaikutukset matkailuelinkeinolle
sekä metsätalouden ja maatalouden harjoittamiseen. Yleisesti haluttiin tutkittua tietoa ja selkeitä lukuja
statuksen vaikutuksista ja kustannusvaikutuksista alueen elinkeinoihin ja aluekehitykseen.
Selvitystyössä keskityttiin biosfäärialueisiin, joissa oli yhteiskuntamallin, maantieteen, luonnon tai ilmaston
perusteella samankaltaisuutta Suomen tai Päijänteen olosuhteiden kanssa. Päälähteitä olivat Unescon MABohjelman (Man and the Biosphere Programme) verkkosivusto, biosfäärialueiden omat verkkosivustot sekä
biosfääritoimintaan liittyvät verkossa julkaistut raportit ja artikkelit. Käytetty aineisto oli pääosin suomen- tai
englanninkielistä. Kirjallista aineistoa täydennettiin biosfäärialueiden toimijoiden haastatteluilla ja
sähköpostikyselyillä.
Selvityksessä tarkasteltiin 66 biosfäärialuetta ja niiden toimintaa (taulukko 1). Pääosa selvityksen
lähdeaineiston biosfäärialueista on kuvattu liitteissä 1 ja 2. Muut lähteet on esitetty kunkin kappaleen
lähdeluetteloissa.
Käytettävissä olleen aineiston laajuus, ajantasaisuus ja tarkoituksenmukaisuus tätä selvitystä varten vaihteli
alueittain merkittävästi. Lisäksi huomattiin, että biosfääritoiminnan vaikuttavuutta tai kustannusvaikuttavuutta
ei ole laajasti ja systemaattisesti seurattu tai tutkittu, joten osaan taustaselvityksen lähtökohtana olevista
kysymyksistä löytyi vain niukasti tai ei lainkaan vastauksia. Suoriin lisätietokyselyihin biosfäärialueen toimijoille
saatiin parhaiten vastauksia niiltä alueilta, joihin oli jo olemassa valmiit kontaktit muun muassa pohjoisten
biosfäärialueiden NordMAB-verkoston kautta.
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Taulukko 1. Päijänne Brändiksi -hankkeen taustaselvityksessä tarkasteltujen biosfäärialueiden lukumäärä
maittain.
Tarkasteltujen
biosfäärialueiden lkm

Alue

Valtio

Pohjoismaat

Suomi

2

Ruotsi

5

Tanska

2

Norja*

1

Viro

1

Latvia

1

Britteinsaaret

8

Saksa

16

Itävalta

3

Sveitsi

1

Kroatia

2

Tsekin tasavalta

1

Kanada

18

Venäjä

2

Valko-Venäjä

2

Valko-Venäjä, Puola ja Ukraina (valtioiden
yhteinen biosfäärialue)

1

Muu Eurooppa

Muut

Yhteensä:

66

* Alue ei ole vielä saanut virallista Unescon biosfääristatusta, vaan on hakuprosessissa oleva ns. kandidaattialue.
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3 Unescon biosfäärialueet
3.1 Biosfäärialueen määritelmä ja alueiden sijainti
Biosfäärialueet ovat kansainvälinen verkosto kestävän kehityksen mallialueita, joilla yhdistetään kestävän
kehityksen edistäminen, luonnon monimuotoisuuden suojelu sekä tutkimus, seuranta ja ympäristökasvatus.
Biosfääritoiminta perustuu Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (engl. United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Unescon Man and the Biosphere (MAB) -ohjelmaan.
(Ympäristöministeriö 2018.)
Biosfäärialueiden verkostoon kuuluu 686 aluetta 122 maassa (kuva 1). Pohjoismaissa on yhteensä yhdeksän
biosfäärialuetta, joista Suomessa on kaksi: Saaristomeren biosfäärialue ja Pohjois-Karjalan biosfäärialue.
Ruotsissa alueita on viisi ja Tanskassa kaksi. Lisäksi ns. aluekandidaatteja eli biosfääristatuksen hakuprosessissa
olevia alueita on Ruotsissa kaksi ja Norjassa yksi.
Biosfäärialue tarkoittaa ihmisten toimintaa, jonka tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten
toimintamallien kehittäminen ja käyttäminen eri tahojen ja toimijoiden monialaisella, aktiivisella yhteistyöllä.
Toimintaa kehitetään kaikki kestävyyden osa-alueet huomioiden siten, että tavoiteltava muutos on
ekologisesti, taloudellisesti sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää.
Biosfäärialueen toimijat suunnittelevat ja toteuttavat alueen toimintaa omista lähtökohdistaan, itse
valitsemiensa painopisteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Unesco ei ohjaa biosfäärialueiden suunnittelua, eikä
aseta juridisia velvoitteita alueille. Biosfäärialueilla noudatetaan jäsenmaiden omaa lainsäädäntöä sekä muita
olemassa olevia alueiden käyttöä, asumista, elinkeinoja ja muuta toimintaa koskevia sopimuksia ja säädöksiä.
Biosfäärialueilla asutaan ja harjoitetaan taloudellista toimintaa normaalisti. Osallistuminen biosfäärialueeseen
liittyvään toimintaan on vapaaehtoista. (Uusitalo, Kellomäki, Vääriskoski-Kauranen 2008.)
Unescon perustehtävät biosfäärialuetoiminnalle ovat:
•
•
•

Kestävän kehityksen edistäminen eli sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän ihmisten
elinolosuhteita parantavan kehityksen edistäminen.
Luonnon monimuotoisuuden suojelu eli maisemien, ekosysteemien, lajien ja geneettisen
monimuotoisuuden suojelu.
Tiedonkeruu ja tiedonvaihdon tukeminen eli kestävää kehitystä sekä luonto- ja kulttuuriperinnön
suojelua edistävien kehittämis- ja mallihankkeiden, ympäristötietouden lisäämisen ja koulutuksen sekä
monitieteisen tutkimuksen ja seurannan tukeminen. (Uusitalo ym. 2008.)

Biosfäärialuestatusta hakevalta alueelta tulee löytyä seuraavat maantieteelliset vyöhykkeet ja ne tulee olla
määriteltynä hakemuksessa:
•
•
•

Ydinalueet (core areas) eli lainsäädännöllä osoitetut luonnonsuojelualueet.
Vaihettumisalueet (bufferzones) eli alueet, joilla ihmistoiminta on sallittua, mutta niillä tulee ottaa
huomioon alueen luonnonsuojelulliset arvot.
Yhteistoiminta-alueet (transition areas) eli normaalin asumisen ja toiminnan alueet. Toiminnallisuus on
tärkeää ja siihen kannustetaan tavoitteena kestävän kehityksen edistäminen monialaisen yhteistyön
mm. hankkeiden ja erilaisten toimintamallien avulla. (Uusitalo ym. 2008.)
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Tärkeää on, että biosfäärialueella on yhdessä selkeästi sovittu ja kaikkien toimijoiden osalta selvästi määritelty,
millaista toimintaa biosfäärialueella ja sen eri vyöhykkeillä voi harjoittaa. Alueiden käyttö ja biosfääritoiminta
perustuvat yhteisiin pelisääntöihin.

Kuva 1. Unescon biosfäärialueet. Kuvakaappaus Biosphere Smart -tiedonjakoportaalista (Biosphere Smart portal 2018)

Lähteet:
Biosphere Smart portal. 2018. Saatavissa: www.biospheresmart.org
Uusitalo A, Kellomäki E, Vääriskoski-Kauranen S. 2008. Selvitys Päijänteen biosfäärialueen
perustamisedellytyksistä. Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2008. Helsinki: Edita
Ympäristöministeriö. 2018. Biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen mallialueita. Saatavissa:
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Biosfaarialueet
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3.2 Biosfäärialueiden monimuotoisuus
Susanna Lahnamäki-Kivelä ja Eija Viitanen
Biosfäärialueet ovat monimuotoisia niin maantieteeltään, luonnoltaan kuin toiminnoiltaan. Tähän
kappaleeseen on poimittu esimerkkejä monimuotoisuudesta liitteissä 1 ja 2 kuvatuilta biosfäärialueilta.
Biosfääriohjelmaan kuuluu ihmisen ja ympäristön rinnakkainelo, mutta sitä toteuttavan toiminnan
painopisteet vaihtelevat eri biosfäärialueilla. Esimerkiksi Dublin Bayn biosfäärin alue sisältää myös osia
Dublinin kaupungista ja biosfääritoiminnassa nousevat esille virkistys- ja tutkimustoiminta. Ruotsissa Nedre
Dalälvenin biosfäärialueella tutkimusta tehdään paikallisella maatalousyliopistolla. Ruotsin Vänerskärgårdenin
biosfäärialueella toiminnallisuus näkyy kasvatuksessa ja koulutuksessa esimerkiksi siten, että alueen
koululuokat tutustuvat ja retkeilevät biosfäärialueella.
Tässä selvityksessä tarkastelluilla biosfäärialueilla tyypillisiä elinkeinoja ovat maa-, metsä- ja kalatalous sekä
matkailu. Joiltakin alueita löytyy myös esimerkkejä teollisuudesta, kuten Ruotsin Lake Värnern Archipelago biosfäärialueelta, jolla sijaitsee Saabin lentokonetehdas Linköpingissä. Nedre Dalälvenin biosfäärilalueella ovat
maailman johtavat terästehtaat, Kanadassa Monicouagan Uapishkan aluella suuri vesivoimalaitos. Kanadan Lac
Saint-Pierren biosfäärialueella tehdään valumavesiin liittyvää yhteistyötä teollisuuden kanssa, koska alueen
läpäisevä vesiväylä sijaitsee kahden teollisuusalueen välissä. Mansaarten biosfäärialueella ajetaan tunnetut
Mansaaren ajot.
Tässä raportissa mukana olevien biosfäärialueiden maantieteellinen koko vaihtelee 1 100 hehtaarista aina
5 480 000 hehtaariin. Myös biosfäärialueiden ydinalueiden koossa on vaihtelua alkaen kanadalaisten Mont
Saint Hilairen biosfäärialueen vain 500 hehtaarin ydinalueesta Monicouagan Uapishkan alueen 302 270
hehtaarin ydinalueeseen. Kaikilla biosfäärialueilla pinta-ala ei kata pelkästään maa-alueita, vaan niitä sijoittuu
myös vesistöön ja merialueille, kuten Blekingen saariston biosfäärialue Ruotsissa. Blekingen biosfäärialueen
merialueiden koko on 156 000 hehtaaria koko biosfäärialueen alueen ollessa 212 797 hehtaaria.
Biosfäärialueiden fyysinen ympäristö voi sisältää arvokkaita luontokohteita tai poikkeuksellisia maantieteellisiä
muodostumia. Esimerkiksi Ruotsissa Blekingen saariston biosfäärialue sijoittuu rannikkoalueeseen ja
saaristoon, jossa on useita matalia ja suolattomia lahtia sekä laguuneja, jotka tarjoavat tietyille lajeille
merkittäviä kutu- ja kasvualueita.
Luonnonolot ovat useilla biosfäärialueilla ainutlaatuisia ja maisemallisesti arvokkaita, kuten Wienerwaldin
biosfäärialueella Itävallassa. Sen alueella on geologinen repeytymäalue, jossa on kuumia lähteitä sekä
kalkkikivi- ja dolomiittikivimuodostelmia. Dublin Bayn biosfäärialueen erityisyytenä ovat hiekkadyynit, jotka
ovat vesilintujen tärkeitä pesimis- ja talvehtimispaikkoja ja samalla tutkimuskohde. Grosses Walsertalin
biosfäärialueella Itävallassa keskiössä on kulttuurimaisema, jota on hoidettu vuoristoalueiden perinteiden
mukaisesti. Pitkään jatkunut karjanhoito on muokannut alueen maiseman ja lajiston nykyisenkaltaisiksi ja niitä
vaalitaan alueella edelleen.
Frontenac Archin biosfäärialue Kanadassa koostuu jyrkistä kallioisista rinteistä ja harjanteista. Ruotsin Nedre
Dalälvenin alueella edustettuna ovat rotkot. Joki- ja suistoalueille perustettuja biosfäärialueita ovat esimerkiksi
Dyfin alue ja Braunton Burrows-North Devonin alue Iso-Britanniassa. Dyfin biosfäärialueeseen kuuluu myös
turvemaita. Iso-Britanniassa sijaitsevassa Wester Rossin biosfäärialueen pinta-alasta iso osa on avointa
kanervikkoa, paljasta kalliota ja vyörysorakerrostumia ja alueella vallistee merelliset ja ylängölle tyypilliset
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olosuhteet. Kanadan Niagara Escarpmentin biosfäärialueen tekee poikkeukselliseksi kapea, käytävämäinen
rajaus, joka seuraa jyrkännealuetta Brucen niemimaalla. Aluetta leimaavat suuret korkeuserot ja vaihteleva
luonto. Jyrkänteillä kasvaa yli tuhatvuotiaita setripuita.
Latviassa North Vizdemen biosfäärialueella on soita, metsikköjä sekä Natura 2000 -ohjelmassa mukana oleva
alue. Alueen kalliorinteille muodostuu talvisin jääputouksia. Riding Mountain -biosfäärialue Kanadassa on
metsäinen alue, josta ruohoalueita on vain pieni osa (7 400 ha) koko biosfäärin pinta-alasta (1 331 000 ha),
mutta ne ovat harvinaisen nata-lajikkeen arvokkaita esiintymispaikkoja. Kanadassa Vancouverin saarella
sijaitseva Clayquot Sound biosfäärin yleisin elinympäristö on lauhkean vyöhykkeen sademetsää.

3.3 Suomen biosfäärialueet
3.3.1 Pohjois-Karjalan biosfäärialue
Kirsi Knuuttila ja Eija Viitanen
Pohjois-Karjalan biosfäärialue on perustettu vuonna 1992 ja se sijaitsee Pohjois-Karjalan maakunnassa. Alue
kattaa llomantsin kunnan, Lieksan kaupungin (vuodesta 2008) ja entisen Tuupovaaran kunnan, joka on
nykyään osa Joensuun kaupunkia. Biosfäärialue siirtymävyöhykkeineen on laajuudeltaan 350 000 hehtaaria.
Pohjois-Karjalan biosfäärialue muodostuu ydinalueesta ja puskurialueesta. Ydinalue muodostuu Petkeljärven ja
Patvinsuon kansallispuistosta, Koivunsuon luonnonpuistosta sekä Kesonsuon yksityisestä luonnonsuojelualueesta. Sen laajuus on 14 200 hehtaari. Biosfäärin puskurialue muodostuu muista suojelluista alueista, kuten
Natura-alueista.
Biosfäärialue kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen. Osa metsäisestä alueesta on soistunutta
metsämaata. Alueella on paljon pieniä järviä, jokia ja lampia. Suurin järvi on Koitere noin laajuudeltaan 167
km2, ja alueen pisin joki on Koitajoki, jonka pituus on 200 km. Alueella asuu noin 2000 asukasta. (PohjoisKarjalan biosfäärialue 2018.)
Pohjois-Karjalan biosfäärialueen merkittävimmät elinkeinot ovat metsätalous ja maatalous. Niitä harjoitetaan
puskurivyöhykkeellä. Lisäksi metsästys, soiden hyödyntäminen, kalastus ja marjojen sekä sienten kerääminen
ovat yleisiä asukkaitten tulonlähteitä. Luonnonsuojelualueilla, jotka ovat biosfäärialueen ydinaluetta,
esimerkiksi metsätalouden ja maatalouden harjoittamista, rajoittaa lainsäädäntö. Ydinalueilla luontomatkailu
on merkittävä elinkeino. Lisäksi alueella harjoitetaan luontoon liittyvä tutkimusta ja siihen liittyvää toimintaa.
(Hokkanen 2018.)
Pohjois-Karjalan biosfääritoimintaa koordinoi Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Biosfäärikumppanuuksien
periaatteena on kestävän kehityksen mukainen yhteistyö ja alueellinen toiminta, joissa otetaan huomioon
biosfäärialueen erityispiirteet. Vapaaehtoiseen kumppanuuteen sitoutuneet biosfääritoimijat haluavat ottaa
vastuun ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta sekä huomioida toiminnassaan kestävän kehityksen
periaatteet. Yhteistyöstä sovitaan kumppanuussopimuksilla, joissa yrityskumppanit (sopimusmalli liitteessä 3)
ja kuntakumppanit (sopimusmalli liitteessä 4) sitoutuvat noudattamaan omia kestävän kehityksen
tavoitteitaan. (Hokkanen 2018.)
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Pohjois-Karjalan biosfääritoiminnasta voivat hyötyä ne paikalliset toimijat, jotka haluavat sitoutua kestävän
kehityksen periaatteisiin ja olla mukana biosfäärikumppanina. Kumppaneita on useilta eri toimialoilta, kuten
matkailusta, ruoka-alalta, kulttuurista, koulutuksesta, kaupanalalta, tuotannosta ja asiantuntijapalveluista.
Käytännössä biosfäärialue on toimijoille työkalu, jonka tuella tehdään alueellista yhteistyötä. Pohjois-Karjalan
biosfäärialuetoiminta on maksutonta, se mahdollistaa pääsyn laajempiin verkostoihin ja antaa
maailmanlaajuista näkyvyyttä. (Hokkanen 2018.)
Pohjois-Karjalan biosfäärialueella on käynnissä useita tutkimus- ja kehittämishankkeita. Esimerkiksi Freshabit
LIFE IP -hanke keskittyy vesiensuojeluun, elinympäristöjen kartoitukseen ja seurantaan sekä
ympäristötietoisuuden lisäämiseen. Yksi tutkimushankkeen kohdealueista on biosfäärialueella sijaitseva
Koitajoki. SHAPE-hanke puolestaan edistää kestävää matkailua. Tavoitteena on kartoittaa ja hyödyntää
alueellisia vahvuuksia matkailun kehittämisessä ja tuoda palvelut helposti ja houkuttelevasti saataville.
(Hokkanen 2018, Pohjois-Karjalan biosfäärialue 2018.)

Kuva 1. Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kartta. Kuva: Timo J Hokkanen. (Pohjois-Karjalan biosfäärialue 2018.)

Pohjois-Karjalassa käydään parhaillaan keskustelua biosfäärialueen mahdollisesta laajentamisesta Pielisen
toiselle puolelle, jolloin alueeseen kuuluisi nykyistä enemmän yksityisten maanomistajien maita. MTK-PohjoisKarjala on nostanut esiin kysymyksen, voisiko laajentaminen aiheuttaa rajoituksia esimerkiksi
rantarakentamiseen tai hakkuiden laajuuteen. Asian käsittely on tällä hetkellä kesken. (Pasanen 2018.)

Päijänne Brändiksi

28.11.2018

9(61)

Raportti

Lähteet:
Hokkanen, T. Pohjois-Karjalan biosfäärialuekoordinaattori. Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Haastattelut 31.1.2018
ja 3.4.2018.
Pasanen, V. Toiminnanjohtaja. MTK-Pohjois-Karjala. Haastattelu 31.10.2018.
Pohjois-Karjalan biosfäärialue. 2018. Biosfäärialueen verkkosivut. Saatavissa: http://www.kareliabiosphere.fi/

3.3.2 Saaristomeren biosfäärialue
Anna Pajari
Kun Saaristomeren biosfäärialue vuonna 1994 perustettiin, päätökset perustamisesta tehtiin hallinnon
ylätasolla ja konkreettinen toimeenpano osoitettiin ruohonjuuritason tehtäväksi – juuri päinvastoin kuin
nykyään, jolloin biosfäärialueet saavat alkunsa paikallisten toimijoiden aktiivisuudesta ja konkreettisesta
yhdessä tekemisestä, jota tukemaan luodaan toimintaan sopiva hallinto. Saaristomeren biosfäärialueen
perustamisen suunnittelivat Turun yliopisto, Åbo Akademi ja valtio. Alueen kunnat hyväksyivät suunnitelman,
vaikka näkemyserot alussa olivatkin suuret. Näkemyserot johtuivat siitä, että Saaristomeren kansallispuiston
perustamisvaiheessa valtio oli ostanut saaristolaisilta maata ja hinta koettiin liian halvaksi. (WesterlundRönnberg 2018.)
Ajan ja toiminnan myötä asenteet kuitenkin muuttuivat ja aluetta laajennettiin vuonna 2010. (Skärgårdstaden
Pargas 2010.) Tuolloin mikään kunnista ei enää vastustanut laajentumista, vaikka kaikki eivät ehkä suoraan
nähneetkään hyötyvänsä statuksesta. Mahdollisten hyötyjen saamiseksi, esimerkiksi matkailulle, koettiin
kuitenkin tärkeäksi kuulua biosfäärialueeseen. Lisäksi biosfääritoiminta nähtiin perustamisvaiheessa hyvänä
apuna aluekehitykselle. Esimerkiksi EU-ohjelmien alkuvuosina biosfäärikoordinaattorilla oli iso rooli
hankehakemusten laatimisessa. Erityistä negatiivisuutta ei ole noussut esiin, vaan esimerkiksi
maankäyttöasioissa biosfäärialue on ollut neutraali. (Westerlund-Rönnberg 2018.)
Nykyisin Saaristomeren biosfäärialue koostuu Saaristomeren kansallispuistosta sekä saaristoalueista puiston
ympärillä. Saaristomeren kansallispuisto muodostaa biosfäärialueen suojellun ydinalueen. Muutoin
biosfäärialue koostuu yksityisessä omistuksessa olevista maa-ja vesialueista. Se on pinta-alaltaan 5400 km²
josta 4580 km² on vesialueita. Alueen rajojen sisäpuolella asuu noin 3800 henkilöä, joista valtaosa on
ruotsinkielisiä. (Saaristomeren biosfäärialue 2018.)

Toiminnan koordinaatio, hallinto ja rahoitus
Toiminnasta vastaa biosfäärialueen koordinaattori. Biosfäärialuetoimistoa hoitaa Paraisten kaupunki,
Kemiönsaaren kunta ja ELY-keskus. Muut pääpartnerit ovat Metsähallitus, Åbo Akademi, Turun yliopisto ja
Varsinais-Suomen liitto. Biosfäärialueella keskeisiä toimijoita ovat muun muassa maanviljelijät, matkailu- ja
ravintola-alan yrittäjät, kalastajat, käsityöläiset sekä elintarviketuottajat. Yrityksiä tai muita toimijoita ei
kuitenkaan mainita nimeltä biosfäärialueen esittelyaineistossa.
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Saaristomeren biosfäärialueella on ohjausryhmä, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Ohjausryhmän tuki ja
toiminnan linjaukset ovat tärkeitä, koska biosfäärikoordinaattori työskentelee muuten hyvin itsenäisesti.
Ohjausryhmätyöskentely on vapaamuotoista. Erillisiä työryhmiä ei ole. Biosfäärialueen perusrahoituksesta
(60 000 euroa/vuosi) vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus, joka saa rahoituksen ympäristöministeriöltä.
Aluehallintouudistus muuttaa rahoitusmallia ja voi vaikuttaa siihen, miten biosfäärialueen koordinaatio
jatkossa järjestetään.
Biosfäärialueen aluekoordinaattorin tehtävä on jaettu kahdelle henkilölle (80 % + 20 % työaika). Molemmat
ovat Paraisten kaupungin työntekijöitä. Tärkeänä pidetään sitä, että koordinaattori liikkuu koko
biosfäärialueella ja pystyy toimimaan saaristossa ruotsin kielellä. Tyypillisesti koordinaattori työskentelee
yhden päivän kullakin alueella: Korppoossa, Nauvossa, Turussa ja Paraisilla. Alueella koetaan haasteeksi, että
koordinaatioon on vain yhden henkilön resurssi, koska biosfäärialuekoordinaattorin on tärkeää näkyä alueen
eri osissa. Läsnäolo muistuttaa, että asioita voidaan ja kannattaa tehdä yhdessä. Ihmiset ja toiminta ovat
biosfäärialueella tärkeitä, ei se, että alueella on jokin tietty maantieteellinen rajaus. (Westerlund-Rönnberg
2018.)

Toiminta ja yritysyhteistyö
Kestävästä kehityksestä Saaristomeren biosfäärin omilla sivuilla todetaan näin: ”Edistämällä kestävää kehitystä
sekä turvaamalla luonto- ja kulttuuriarvoja, biosfäärialue pyrkii luomaan tasapainoisen suhteen taloudellisten
ja ekologisten päämäärien välille. Ihmisen ja luonnon merkitys on yhtä suuri.” Sivustolla todetaan myös:
”Saaristomeren biosfäärialueella kestävän kehityksen huomioiminen tarkoittaa sitä, että perinteiden
vaalimisen lisäksi otetaan huomioon myös uudet elinkeinot.” (Saaristomeren biosfäärialue 2018.)
Biosfääritoiminnassa nähdään myös mahdollisuus tarjota yrityksille synergiaetuja, koska toimintaan osallistuu
useita eri alojen edustajia, joilla on erilaista tietotaitoa. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimimalla
voi saavuttaa myös kilpailuetua. Yksi tärkeimpiä hyötyjä biosfäärialueiden verkostoon kuulumisesta on se, että
esimerkiksi pohjoisten biosfäärialueiden NordMAB-verkoston tapaamisissa saadaan uusia ideoita uusiksi
yhteisiksi panostuksiksi sekä mahdollisuuksia kokemusten vaihtoon. Tapaamisten yhteydessä tehdään myös
yritys- ja tilavierailuja, joista saatuja kokemuksia voi hyödyntää myös omassa toiminnassa. (Skärgårdshavets
biosfärområde 2017.)
Tätä kirjoitettaessa Saaristomeren biosfäärialueella ei vielä ollut käytössä yritysten kumppanuus- tai
partnerimallia, mutta sellainen on kehitteillä. Suunnittelun lähtökohta on, että yritysten kumppanuusmalli
olisi saman tyyppinen kuin pääpartnereiden eli ohjausryhmän jäsentahojen sopimukset. Partnerisopimuksesta
on jo olemassa luonnos, jossa on hahmoteltu mm. kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet (liite 5).
Biosfäärialueen koordinaattorin mukaan partnerimalli herättää kiinnostusta ja osa yrityksistä on ollut itse
aktiivisesti yhteydessä. On kuitenkin vielä mietittävä, mitkä olisivat kumppanuuden tavoitteet ja mitä
konkreettisesti edellytetään yrityskumppaneiden kestävyyden edistämiseltä. Kumppanuuden tulisi joka
tapauksessa olla realistinen mahdollisuus kaikille kestävyyden edistämistä tavoitteleville yrityksille. Lisäksi on
ajateltu, että yritystenkin partnerisopimukset tulevat olemaan julkisia ja kumppaneita tuodaan esille mm.
biosfäärialueen verkkosivulle luotavalla kartalla. (Westerlund-Rönnberg 2018.)
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Koska Unescon sääntöjen mukaan Unescon ja MAB-ohjelman logoja ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen,
on yrityspartnereille suunniteltu luotavaksi oma, helposti tunnistettava logo, joka soveltuu myös kaupalliseen
käyttöön. Sen sijaan Saaristomeren biosfäärialueen varsinaisen logon käyttö tulee olemaan yrityskumppaneilla
rajoitetumpaa kuin toiminnan pääpartnereilla. (Westerlund-Rönnberg 2018.) Kumppanuussopimusluonnoksen
mukaan biosfäärialueen omaa logoa ei esimerkiksi saa painaa tuotteisiin, mutta sitä voi käyttää mm. yrityksen
kotisivuilla ja muussa markkinointimateriaalissa lisäämään biosfäärialueen näkyvyyttä ja tuomaan esille omaa
ohjelmakumppanuutta (liite 5). Lisäksi Saaristomeren biosfäärialueen oma lippu lanseerattiin Turunmaalla
syksyllä 2014. Biosfäärialueen lipulla liputtaminen on luvan varaista. (Vuosikymmen Saaristomeren
biosfäärialueella 2015.)

Biosfääritoiminnan taloudelliset vaikutukset
Saaristomeren biosfäärialueella ei ole tutkittu toiminnan tai statuksen taloudellisia vaikutuksia. Tätä selittänee
osin se, että alue on perustettu alun perin tutkimus- ja koulutustarkoituksiin, ei taloudellisen hyödyn
tavoittelemiseksi. Kuten aiemmin jo mainittiin, yrityskumppanuusmalli on vasta kehitteillä, joten vielä on
aikaista sanoa, miten yritykset hyötyvät toiminnasta taloudellisesti. Toistaiseksi taloudellisen hyödyn katsotaan
olevan seurausta tunnettuuden lisäämisestä, elinkeinoelämän edistämisestä mm. erilaisten hankkeiden avulla
sekä yritysvastuun ja kestävän kehityksen tukemisesta myös yritystoiminnassa.
Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja sen yhdistyminen alueen talouteen näkyy ehkä parhaiten siinä,
että Saariston biosfäärialueella on jo pitkään pidetty tärkeänä laidunmaiden ja luonnonniittyjen pitämistä
hoidettuina. Maiseman pitäminen monipuolisena ja houkuttelevana on katsottu olevan arvokasta myös
taloudelliselta kannalta, kun ajatellaan saaristoon suuntautuvaa muuttoa ja saariston kasvavia kävijämääriä.
Esimerkiksi Saaristomeren kansallispuisto pyrkii säilyttämään ja kunnostamaan biologisesti ja kulttuurisesti
arvokkaita perinnemaisemia. Biosfäärialueella on myös monia yksityisiä maanomistajia, jotka haluavat pitää
maiseman avoimena ja laidunnettuna, ja he ovat siksi tehneet mailleen hoitosuunnitelman.
Maatalousmaisemien hoito, jolla halutaan säilyttää lajien monimuotoisuus ja kaunis elinympäristö, on saanut
hyvin huomiota myös kansainvälisesti. (Vuosikymmen Saaristomeren biosfäärialueella 2015.)
Saaristomeren biosfäärialueella halutaan myös säilyttää eläintenpito kestävänä elinkeinona sekä tukea
paikallisia yrittäjiä eläintuotannossa ja maisemanhoidossa. Myös laiduneläintuottajia halutaan tukea, jotta he
saisivat parannettua tuotantonsa kannattavuutta. Biosfäärialueella onkin viime vuosina ollut erilaisia
projekteja, jotka liittyvät perinnemaisemiin ja joiden tavoitteena on ollut mm. maisemanhoidon ja yrittäjyyden
yhdistäminen. Esimerkiksi Knowsheep-hankeen puitteissa vaihdettiin tietoja ja kokemuksia virolaisten
lammastilallisten kanssa lammaselinkeinon edistämiseksi koko tuotantoketjussa lampaidenpidosta
lammastuotteiden jalostukseen ja markkinointiin. Saaristomeren biosfäärialue on korostanut maisemanhoidon
taloudellisia näkökohtia ja kannustanut maanviljelijöitä markkinoimaan tuotteitaan luonnonlaidunlihana.
(Vuosikymmen Saaristomeren biosfäärialueella 2015.)
Paikallista yrittäjyyttä on pyritty tukemaan monin keinoin. Yksi esimerkki on alueella toimiva Saaristosäätiö,
jonka tavoitteena on edistää ja tukea ympärivuotista asumista saaristossa sekä sinne muuttamista. Toiminnalla
pyritään samalla tukemaan myös saariston ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä.
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Yritystoimintaa se on tukenut erilaisin hankkein mm. hankkimalla maatilan ja vuokraamalla sen edelleen
kahdelle nuorelle perheelle, jotka harjoittavat yritystoimintaa mm. pitämällä käyntisatamaa, järjestämällä
elämysmatkailua, rakentamalla veneitä ym. (Brännskär 2018.) Toinen tärkeä panostus on Saaristokeskus
Korpoström, jossa Saaristosäätiö on ollut enemmistöosakas vuodesta 2015 lähtien ja panostanut paljon
paikalliseen yhteistyöhön ohjelmatoiminnassa. Hotellia, ravintolaa ja vierasvenesatamaa puolestaan hoitaa
yrittäjä. (Skärgårdscentrum 2018.) Maininnan arvoinen on myös Saaristosäätiön panostus Paraisten
Björkholman saarella, josta Saaristosäätiöllä on vuokralla osia. Vuodesta 2018 alkaen säätiö on vuokrannut
saaren osia edelleen yrittäjille, jotka harjoittavat siellä matkailutoimintaa. (Visit Björkholm 2018.)
Kestävän matkailun ja maatalouden lisäksi biosfääritoiminnasta ovat hyötyneet myös ruuantuottajat.
Esimerkiksi artesaani- ja lähiruoka sekä riista ovat aiheita, joiden tiimoilta on järjestetty yhteistyötä ja markkinointia. Etuna tässä profiloinnissa on myös se, että niiden tuottaminen on hyvin linjassa kestävän
kehityksen kanssa. (Vuosikymmen Saaristomeren biosfäärialueella 2015.)
Saaristomeren biosfäärialueella järjestetään vuosittain Talvitapaaminen, Vintertreff, jossa on esillä
ajankohtaisia aiheita. Keväällä 2018 aiheena oli energia, ja sen tiimoilta oli esityksiä eri näkökulmista
uusiutuvista energiamuodoista sähköpyöriin. Tulevaisuudessa Talvitapaamisen yhteydessä on suunniteltu
myös mahdollisuutta yrityksille esitellä omaa yritysvastuutaan. (Westerlund-Rönnberg 2018.)

Hanketoiminta
Hanketoiminnassa biosfäärialue muodostaa eräänlaisen sateenvarjon tai toiminta-alustan, jonka puitteissa
toteutetaan erilaisia yhteistyöhankkeita. Seuraavassa esitellään muutama esimerkki yritystoimintaan liittyvistä
hankkeista.
Houtskär i utväckling -projektin tarkoituksena on kartoittaa paikallinen tarjonta ja esitellä kaikki yritykset ja
niiden tuotteet ja palvelut. Hankkeessa tullaan keskustelemaan yhdessä siitä, miten yritykset voisivat tehdä
yhteistyötä paikallisesti, mitä ne tarvitsevat muualta ja onko olemassa jokin markkinarako, jonka voisi täyttää.
Suuri osa biosfäärialue-sateenvarjon alla toteutettavista hankkeista tähtää kestävän kehityksen ja
yritysvastuun kehittämiseen.
SaaRa-hankkeen keskeisenä tavoitteena on ruokahävikin vähentäminen kolmanneksella Saaristomeren
pilottikohteissa. Lisäksi kehitetään ruokahävikin kompostointia matkailukohteissa ja ravinnerikkaan
kompostimullan hyödyntämistä erilaisin tuotteistetuin keinoin. Aiemmin mainittuun artesaaniruokaan
liittyvillä hankkeilla ja koulutuksilla puolestaan on edistetty paikallista pienimuotoista ruuantuotantoa ja
jalostusta. Lisää hankkeista voi lukea Saaristomeren biosfäärialueen kotisivuilta. (Saaristomeren biosfäärialue
2018.)
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Biosfääritoiminnan tulevaisuus
Keskustelua siitä, mitä biosfääritoiminta konkreettisesti on, käydään edelleen paljon. Tärkeää biosfäärialueen
koordinaattorin mukaan on saada alueen toimijat itse heräämään tekemiseen. Biosfäärikoordinaattori
esimerkiksi koordinoi hankerahoitusten hakuprosesseja ja auttaa hakemusten tekemisessä. Haaste on, että
Saaristomeren biosfäärialue ei itsessään voi hakea rahoituksia, koska se ei Suomen lain mukaan ole juridinen
yksikkö. Sen sijaan esimerkiksi Paraisten kaupunki voi ja on hakenut biosfäärialueeseen kytkeytyvään
toimintaan hankerahoitusta.
Saaristomeren biosfäärialueen laajentamisesta edelleen ei ole ollut keskustelua. Paraisten kaupunki nostaa
kuitenkin esille biosfäärialuetta esimerkiksi esitteessään, vaikka se ei kokonaisuudessaan kuulu
biosfäärialueeseen. Myös muut paikkakunnat ja käyntikohteet alueella käyttävät Saaristomeren
biosfäärialueen omaa logoa kotisivuillaan. Paraisten kaupunki valmistelee myös uutta strategiaa, jossa
biosfäärialue on mukana, ja biosfäärikoordinaattori on mukana siihen liittyvässä Vihreä kaupunki työryhmässä. Lisäksi kaupunki on alkanut nähdä biosfääristatuksen brändiarvon matkailun näkökulmasta, ei
pelkästään luonnon monimuotoisuuden suojelun kannalta. (Westerlund-Rönnberg 2018.)
Lähteet:
Brännskär. 2018. Saatavissa: http://www.brannskar.fi
Saaristomeren biosfäärialue. 2018. Saaristomeren biosfäärialue [viitattu 24.4.2018]. Saatavissa:
http://www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi/yleistae/saaristomeren-biosfaeaerialue/?lang=fi
Skärgårdscentrum. 2018. Saaristokeskus Korpoström [viitattu 25.4.2018]. Saatavissa:
http://www.skargardscentrum.fi
Skärgårdshavets biosfärområde. 2017. EuroMaB 2017. Tiina Törmäsen matkakertomus [viitattu 24.4.2018].
Saatavissa: http://www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi/euromab2017/?lang=fi
Skärgårdsstaden Pargas. 2010. Verkkouutinen. Saaristomeren biosfäärialue laajentunut [viitattu 24.4.2018].
Saatavissa: http://www.pargas.fi/web/aktuellt/2010/fi_Fi/biosfaromradet_uvidgas
Visit Björkholm. 2018. Björkholm. Saatavissa: http://www.visitbjorklholm.com
Vuosikymmen Saaristomeren biosfäärialueella. 2015. Tiivistelmä biosfäärialueen 10-vuotiskauden raportista
Unescolle [viitattu 24.4.2018]. Saatavissa: http://www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi/wpcontent/uploads/2009/11/Ska%CC%88rga%CC%8Ardshavets-biosfa%CC%88romra%CC%8Ade-PerRewSammandrag_Finska.pdf
Westerlund-Rönnberg, A. 2018. Saaristomeren biosfäärialueen koordinaattori. Haastattelu 26.4.2018
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4 Biosfäärialueiden hyödyt ja mahdollisuudet eri toimijoille
4.1 Maa- ja metsätalous
Susanna Lahnamäki-Kivelä
Maa- ja metsätaloutta koskevissa selvityksissä tarkastelun kohteena ovat olleet erityisesti NordMAB-verkoston
eli Skandinaviassa, Baltian maissa ja Kanadassa sijaitsevien biosfäärialueiden verkoston kohteet sekä osa IsoBritannian biosfäärialueista. (NordMAB 2018.)

Maatalous
Biosfäärialueiden yleistarkastelussa maatalouden osalta on havaittavissa sekä pienimuotoista, laidunnukseen
liittyvää karjataloutta että tavanomaista viljelyä. Laidunnusta harjoitetaan varsinkin saaristoalueilla, joilla
perinteisestikin ovat kotieläimet laiduntaneet ja pitäneet maisemaa avoimena. Osalla biosfäärialueista
pidetään edelleen tärkeänä laiduntavien eläinten läsnäoloa, jotta vuosisatojen aikana muodostuneet
elinympäristöt ja maisema säilyvät sellaisina, jollaisiksi ne ovat laiduntavien eläinten käytössä muotoutuneet
(esim. Grosses Walsertalin biosfäärialue). Biosfäärialueiden viestinnässä korostuu maatalouden osalta
luomutuotanto, kestävä maatalous ja laidunnus. Laajamittaista maanviljelyä harjoitetaan yleisimmin
biosfäärialueiden reuna-alueilla. Jos biosfäärialueen ydinalueella on maataloutta, on se tyypillisesti laiduntavia
eläimiä.
Keinot toimia kestävän kehityksen ehdoilla maataloudessa ovat biosfäärialueilla moninaisia, eivätkä ne rajoitu
esimerkiksi vain luomutuotannon suosimiseen. Biosfäärialueilla on esimerkkejä energiaomavaraisuuden
lisäämisestä maatiloilla, kuten Länsi-Vätternin biosfäärin alueella (Biosfärområdet Östravätterbranternas
2018.). Biosfäärialueen osana voi toimia myös maatalousympäristöä kehittävää ja tukevaa toimintaa, kuten
Kanadan Redberry Lake -biosfäärialueella. Siellä on olemassa oma ohjelma Agri-Environmental Group Planning
(Redberry Lake Biosphere Reserve 2018), jonka puitteissa on tuettu yli 650 erilaista hyvää käytäntöä
maatalousympäristön osalta. Yksi esimerkki on aurinkoenergialla lämmitetty juottoasia laitumille talvella.
Toinen esimerkki on alueella viljan varastoinnissa käytettyjen muovien kerääminen uusiokäyttöä varten.
Kanadassa ja Ruotsissa on tehty videoita (Naturum Vattenriket 2008; Striking Balance 2018), joissa viljelijät
ovat pääroolissa kertomassa toiminnastaan, toteutetuista ongelmanratkaisuista sekä kokemuksistaan
maataloustuotannosta biosfäärialueella. Käsiteltyjä asioita ovat mm. käytännön haasteet biosfääritoiminnan
tavoitteiden saavuttamiseksi, alkutuotannon säiden määrittelemien työaikataulujen yhteensovittaminen ja
uusien toteutustapojen ideointi, jotta päästään kaikkia osapuolia tyydyttävään ja eri tahojen tarpeisiin
vastaaviin ratkaisuihin. Näitä on kuvattu tarkemmin kappaleen 5.1. esimerkeissä.

Metsätalous
Metsätalous ja metsät ilmenevät eri tavoin eri biosfäärialueilla. Osassa biosfäärialueita, kuten Beaverhillin
biosfäärialueella (Beaverhills Initiative 2018) metsät muodostavat koko biosfäärialueen ytimen, jonka
ympärille biosfäärikokonaisuus rakentuu. Nämä metsät ovat olleet jo ennen biosfääristatusta
luonnonsuojelutoimien alla, kansallispuistoja tai niiden osia. Tällöin kyseinen metsäalue on alueella erityinen ja
pois metsätalouden käytöstä. Tällaisten biosfäärialueiden viestinnässä korostuvat luontoarvot, tutkimus- ja
koulutustoiminta sekä matkailu.
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Talousmetsiä on osana biosfäärialueita muilla kuin ydinalueilla. Biosfäärialueeseen kuuluvat metsät saattavat
olla sertifioituja, esimerkiksi FSC-sertifikaatilla, kuten Ruotsin Vänern-järven saariston biosfäärialueella. (The
Lake Vänern Archipelago and Mount Kinnekulle 2018.) Sertifiointi on normaali osa nykyistä puuntuotantoa.
Suomessa käytössä on pääosin PEFC-sertifikaatti (90 % Suomen sertifioiduista metsistä PEFC ja 10 % FSC
(Metsäkeskus 2018).
Talousmetsien osalta suositaan kestävän metsätalouden toimintatapoja, joita ei kuitenkaan tyypillisesti oltu
tarkemmin kuvattu kuin puulajiston monipuolistamisen osalta. Monipuolistaminen mainittiin Kanadan ja
Ruotsin biosfäärialueilla. Käytännössä sillä tarkoitetaan havupuuvaltaisten metsiköiden osalta lehtipuiden
istuttamista, varsinkin jalojen lehtipuiden istuttamista. Tavoitteena on tukea sekametsien muodostumista,
mutta myös mahdollistaa kovien puutavaralajien tuottamista sahoille. Biosfäärialueen metsät ovat voineet olla
myös kestävän metsätalouden tutkimuskohteena kuten Länsi-Viron saariston biosfäärialueella (Nordic
Biosphere Reserves 2018).
Osalla biosfäärialueista metsät ovat osa karjataloutta laidunnuksen kautta, ja metsät ovat muokkautuneet
nykymuotoonsa laiduntavien eläinten myötä. Metsät ovat tällöin enemmän maatalouskäytössä kuin
talousmetsinä, joilla kasvatetaan määrätietoisesti puuta eri käyttötarkoituksiin. Maataloustukipolitiikka on
esimerkiksi Virossa johtanut aktiivisesti viljellyn peltoalueen hehtaarimäärän laskuun vuoden 1990 ja 2014
välisenä aikana 3000 hehtaarilla, mutta samaan aikaan laidunnusalue on kasvanut 5000 hehtaarilla. Tämä
johtuu kotieläintukien kohdentamisesta (Periodic review for biosphere reserve 2013.).
Metsäomistajia on mukana useilla biosfäärialueilla mm. biosfäärialueiden johtoryhmässä. Biosfäärialueiden
toimintoja kuvaavissa teksteissä mainitaan myös sidosryhmistä koottuja työryhmiä. Sellaisia työryhmiä, jotka
olisi koottu juuri metsänomistajista ja heitä edustavien tahojen edustajista, ei tarkastelussa noussut monia
esille. Kun metsänomistajat ja heille kohdennetut biosfäärialueen toimenpiteet mainittiin, oli kyseessä
tyypillisesti metsänomistajille tarjottu koulutus.

Huomiot lähdeaineistosta
Metsätalouden osalta talousmetsätuotannosta biosfäärialueilta löytyi hyvin vähän tietoa. Aineistossa oli
viittauksia mm. siitä, että tuotettu puutavaraa käytetään sahateollisuudessa, muussa metsäteollisuudessa ja
energiantuotannossa. Hakkuumääriä, metsänuudistusmäärää ja -tapoja tai mahdollista metsälannoitusta ei
lähteissä kuitenkaan kuvattu. Myöskään metsäteollisuuden roolia biosfäärialueilla ei tuotu esille. Jos
sahateollisuus mainittiin, ei kuitenkaan kerrottu tarkemmin esim. sen sijaintia. Mahdollisena
jatkotoimenpiteenä voisi selvittää biosfäärialueilla toimivia puunostajia tai metsänomistajaryhmittymiä ja
niiden toimintaa.

Lähteet:
Beaverhills Initiative 2018. Video. Saatavissa: http://www.beaverhills.ca/learn/biodiversity/
Biosfärområdet Östravätterbranternas. 2018. Video. Saatavissa:
https://www.youtube.com/watch?v=MM1HisGctrg
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The Lake Vänern Archipelago and Mount Kinnekulle 2018. Nomination Form. Saatavissa:
http://biosfaromrade.org/wpcontent/uploads/2014/11/BR_NOMINATION_Lake_Vanern_Archipelago_and_Mount_Kinnekulle.pdf
Metsäkeskus. 2018. Verkkosivut. Saatavissa: https://ww.metsakeskus.fi
Naturum Vattenriket. 2018. Video. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=3CtTuOhMZaA
Nordic Biosphere Reserves. 2018. The West Estonian Archipelago Biosphere Reserve. Saatavissa:
https://read.nordic-ilibrary.org/environment/nordic-biosphere-reserves/the-west-estonian-archipelagobiosphere-reserve_9789289336352-5-en#page12
NordMAB 2018. Verkkosivu. Saatavissa: https://www.nordmab.com/
Periodic review for biosphere reserve. 2013. Verkkodokumentti. Saatavissa:
https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/periodic_review_2015_toim2017_0.pdf
Redberry Lake Biosphere Reserve. 2018. Verkkosivu. Saatavissa: http://redberrylake.ca/whatwedo/aegp.php
Striking Balance. 2018. Video. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=Gx4NrLTXh5c

4.2 Matkailu
Minna Tunkkari-Eskelinen
Unescon biosfäärialue on perinteisen tutkimusohjelman ja ympäristökasvatuksen lähtökohdista alkanut status,
jonka on vasta viime vuosikymmenenä oivallettu kiinnostavan vierailijoita. Vaikuttaa siltä, että Suomessa
statusta ei juuri tunnisteta. Sen sijaan osa kansainvälisistä nuorista vierailijoista tuntee statuksen merkityksen.
Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan vain harva biosfäärialueilla toimivista yrityksistä osaa hyödyntää
Unescon statusta, eivätkä toimijat tiedä, mitä biosfäärialueella toimiminen käytännössä tarkoittaa. Tulos
viittaa myös siihen, ettei statuksesta ole koettu olevan haittaakaan. Suomessa pitkään olemassa olevien
kohteiden asukkaat eivät välttämättä myöskään tiedosta asuvansa Unescon biosfäärialueella, sillä näiden
alueiden perustamisvaiheessa 1990-luvulla toiminnan painopiste on ollut tutkimuksessa ja perustaminen on
valmisteltu kyseisessä toimintaympäristössä.
Tässä tarkastelussa mukana olleilla Euroopan biosfäärialueilla on viime vuosina kehitetty matkailua. Matkailu
näkyy useiden kohteiden tulevaisuuden visioissa ja suunnitelmissa, vaikka se elinkeinona ei olekaan alun perin
biosfäärialueiden toimintamalliin kuulunut.
Britteinsaarilla matkailu on saanut vauhtia ja imagon parannusta kestävyyden brändistä. Wester Ross biosfäärialueen brändin käynnistyminen osoitti, miten ihmiset haluavat parantaa alueen luonnonympäristöä ja
osittain kannustaa matkailuun tarjoamalla vahvan paikallisen kuvan. Alueelle on saatu myös Unescon geopark
-status, jota he hyödyntävät mm. geomatkailun lisäämisessä. Matkailun merkitystä pyritään mittaamaan
jatkossa. (Wester Ross 2018.)
Sveitsin biosfäärialue kertoo matkailun merkityksestä verkkosivustollaan seuraavasti: ”Unescon merkki luo
kansainvälistä kiinnostavuutta ja on symbolinen tunnustaminen luonnonvarojen esimerkilliseen käyttöön.”
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Sveitsin kohteessa on syntynyt yhteistyö puiston ja matkailun edistämisorganisaation kanssa. Visiona on, että
koskematon luonto, paikallisuus ja lähituotteet ovat myös tällä alueella kilpailuetu matkailussa. (Val MüstairParc Naziunal 2018.) Nyt Unescon statusta osataan käyttää matkailumarkkinoinnissa jo useassa kohteessa –
toisin oli vielä 2000-luvun alussa.
Matkailutoiminta näyttäytyy perinteisimmillään vaelluksin kävellen luontoon, pyörällä, ratsastaen ja meloen
aktiivimatkailijana. Jossain luontokohteissa on jopa moottoripyörien käyttö paikoin sallittua. Erityisesti
saksalaisten biosfäärialueiden sivustoilta matkailija voi löytää valmiita reittiehdotuksia ja niihin
navigointihelpotuksia.
Matkailu on lähes jokaisen Saksan 16 Unescon biosfäärialueen tulolähde. (Unesco 2018a.) Yrityksillä on
yhteinen sivusto, ja osalla sivuista voi tehdä myös varauksia kohteisiin. Turisti löytää helposti ehdotukset
omatoimiretkille sivustoilta, joissa on myös biosfäärialuetta koskevaa informaatiota. Paikallinen
matkailuneuvonta – joita on kohteissa useita - tekevät yhteistyötä alueen muun matkailun edistämisen kanssa.
Saksan kohteissa onkin erityisen hyvät markkinointiviestinnän esimerkit. (Nationalpark Wattenmeer 2018.)
Rhönin biosfäärialuella toiminnallisuus on sananmukaisesti eri sidosryhmien alulle panemaa: kaupunki vastaa
infran ylläpitämisestä ja matkailun edistämisestä, paikalliset ympäristötoimikuntaan kuuluvat huolehtivat
luonnonpuistosta. Rhönin hallinto on luonut LIFE-hankkeella rahoitusta yhteisiin hankintoihin ja
yhteiskehittämiseen. Myös asukkaat ovat aktiivia toimijoita, mm. kotiyhdistykset huolehtivat poluista ja alueen
koululaiset ovat rakentaneet linnunpönttöjä. (Rhön 2018.)
Ruotsissa Nedre Dalälvenin biosfäärialue on maan Ekoturismi-yhdistyksen jäsen. Siellä on tehty maan
matkailunedistämisorganisaation kanssa kalastusmatkailun ohjelma, jossa biosfäärialue on vahvasti mukana.
Biosfäärialueen kumppanuudet ja verkostot tukevat erilaisten yhteishankkeiden ja paikallisten projektien
toteuttamista. (Nedre Dalälven River Landscape 2018.)
Tanskassa Moen biosfäärialueella on Purjehdus ja pyörätiet -projekti: Panoraama-pyöräilyreitit yhdistyvät
lyhyisiin purjehdusretkiin kolmen veteraanilautan avulla. Reitti on osa Berliini-Kööpenhamina Cycle Routea,
jossa eri satamat saavat yhteisen yhteysliikenteen. Tällä tavoin polkupyöräretkiä voidaan yhdistää kauniisiin
meriolosuhteisiin. (Moen 2018.)
Lower Saxony Waddenzeen biosfäärialue Saksassa on esimerkki hyvästä yhteistyöstä kestävän matkailun ja
kestävän liikkumisen vahvistamisesta kansallispuistossa. Alueelle perustettiin pysäkki Intercityjunaliikenteeseen puistoon menijöille. Ympäristöystävällinen matkailu ja paikan päällä tapahtuva liikkuminen
ovat tärkeä osa ilmastonsuojelua. Rautatieyhtiö tukee edelleen kaikkia toimenpiteitä, jotka edistävät
ainutlaatuisen luonnonmaiseman säilyttämistä. Alueella toimii myös Destination Nature, joka neuvottelee eri
toimijoiden kanssa muutosmahdollisuuksista matkailun edistämiseksi. (Nationalpark Wattenmeer 2018.)
Schorfheide - Chorinin biosfäärialue on erityisesti retkeilyyn keskittynyt alue. Matkailu edistää alueen
elinkeinotoimintaa ja ehkäisee korkean työttömyysasteen nousua. Alueen sivustolta ohjataan vierailijoita
yhdeksälle pyöräreitille ja lukuisille vaellusreiteille. (Schorfheide-Chorin 2018.) Retkeillä voi myös esimerkiksi
Virossa, jossa halutaan siirtyä vahvemmin kohti hyvinvointimatkailua, esimerkiksi mudan, kasvien ja eläinten
hyödyntämisessä. (West Estonian Archipelago 2018.)

Päijänne Brändiksi

28.11.2018

18(61)

Raportti

Vänern-järven biosfäärialueella Ruotsissa on noin 20 matkailualan toimijaa työskennellyt yhdessä luoden
kestävämpää määränpäätä, ja jonka myös alueen vierailijat voivat kokea. Digitaalisuuden kehittäminen on
edistänyt matkailua. Esimerkiksi pyöräily- ja vaellusreitit on merkitty karttaan, jonka voi ladata
googlepohjaisena sivustolta. (Lake Vänern Archipelago 2018.)
Matkailu on myös talouden kannalta tärkeä sektori Euroopan biosfäärialueilla. Britteinsaarten North Devon biosfäärialue on keskittynyt tarjoamaan kestävää matkailuinfrastruktuuria, kuten pyöräilyreittejä, pitkän
matkan reittejä, luontokohteita, ja ylläpitämään alueen maiseman ja veden laatua. Esimerkiksi Tarka Trail pyöräreittisuunnitelma on talousvaikutukseltaan 7,5 miljoonaa puntaa. Surffaus on 52 miljoonan punnan
arvoinen alueen taloudessa. (North Devon 2018.)
Harold Goodwin ja hänen perustamansa kansainvälisen vastuullisen matkailun ICRT-verkosto määrittelee
vastuullisen matkailun seuraavasti: vastuullinen matkailu (responsible tourism) tavoittelee parempaa paikkaa
sekä siellä asuville että alueella vieraileville matkailijoille. (Goodwin 2018.) Tämän määritelmän
ymmärtäminen osana biosfäärialuekonseptin edellyttämää alueen toiminnallisuutta sekä ihmisten ja luonnon
vuorovaikutteisesta yhteiselosta on selkeää. Biosfäärialueeksi määritellään alue, jonka tavoitteena on ohjata
taloudelliset ja sosiaaliset edut paikallisten ihmisten hyväksi, mutta sillä on myös arvoa sellaisen kestävän
kehityksen osoittamisessa, joka on sidoksissa laajemman biogeografisen alueen säilyttämiseen. (Unesco
2018b.)
Biosfäärialueen toimintamalli sopii vastuullisen matkailun toteuttamiseen. Unescon alueelta edellyttämät
perusvalmiudet luonnon moninaisuuden sekä eri toimijoiden muodostamasta toiminnallisuuden
olemassaolosta ja Cape Townissa julkistettu vastuullisen matkailun määritelmä ovat keskenään linjassa.
Vastuullisen matkailun edistäminen ei ole vain matkailuyritysten velvollisuus, vaan on myös hallituksen,
paikallisten ihmisten, eri toimijoiden ja matkailijoiden vastuulla huolehtia, että toiminta matkailukohteissa on
entistä kestävämpää. Kaikkien tulee olla siis tietoisia kestävän matkailun toimenpiteistä, joilla
• vähennetään niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat kielteisesti ympäristöömme ja yhteiskuntaan
• säilytetään maailman monimuotoisuutta ja luonnonperintöä
• tarjotaan matkailijoille elämyksiä ohjaamalla heidät paikallisten ihmisten luokse hankkimaan
tietoa ja kokemuksia kohteesta (Resposible Tourism 2018.)
Swabian Alb biosfäärialue on Saksan liittovaltion Sustainable Tourism Destination -kilpailun voittaja. Alueen
erikoisuutena on, että se esittelee biosfäärikonseptin matkailusivustojen yhteydessä. (Swabian Alb 2018.)
Saksan Berchtesgadener Land -kohteessa vieraalle ilmoitetaan etukäteen hänen valitsemansa lomapaikan
ainutlaatuisuus: mitä UNESCOn biosfäärin alue on ja mitä se tarkoittaa matkailijalle? Näin taataan myös
asiakkaan pyrkimys huomioida ympäristöystävällisyys, ja osoitetaan se miksi tarjotaan kestäviä vaihtoehtoja.
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Toimijat alueella luovat verkostossa yhdessä tarjottavia lomaelämyksiä, joista seuraavassa yksi esimerkki:
Matkailun ytimessä on yksipäiväinen vapaaehtoistyö Zwieselalmissa. Täällä vieraat saavat
ainutlaatuisen näkemyksen Alppien viljelijöiden työstä ja samalla tekevät jotain hyvää.
Alppiviljelijän ja alppioppaan mukana osallistujat poistavat puumaiset kasvit ja niin sanotut
laidunrikkaruohot perinteisellä työmenetelmällä. Kun työ on tehty, on aika nauttia välipalaa
maanviljelijän vaimon kanssa. Kestävä loma-elämys on yhdistetty kansallispuistokeskukseen
tutustumiseen sekä biosfäärialueen yksinoikeudella löydettävään kierrokseen nimeltä
Biodiversity live. (Berchtesgadener Land 2018.)

Ruotsalaiset ovat viime aikoina alkaneet panostaa enemmän kestävän matkailun näkymiseen biosfäärialueilla.
Esimerkiksi Vätternin alue vastaa kansallisesta biosfäärialueverkoston matkailusta, ja he ovat aloittaneet
yhteistyön Eco-matkailuyhdistyksen kanssa. (East Vättern Scarp Landscape 2018.) On kuitenkin huomattava se,
että ekomatkailu ei ole synonyymi kestävän tai vastuullisen matkailun kanssa. Ekomatkailu sopii kuitenkin
osaksi biosfäärikonseptia, sillä sen määritelmä sisältää ympäristökasvatuksen tehtävän oman liiketoiminnan
ohella.
Saksan Spreewaldissa on ohjelma, joka tukee pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstön palkkaamista ja
edistää samalla ammattitaitoisten työntekijöiden löytymistä. Projektissa tapahtuva tiedonvaihto suosii
innovaatioita ja kasvua yrityksissä. Spreewaldin matkailutoimistoon onkin sijoitettu innovaatioasiantuntijan
asemapaikka. (Spreewald 2018.) Samaisessa kohteessa on matkailullisesti viety pitkälle paikallisherkun kurkun
brändääminen. (Toursimusverband Spreewald 2018.)
Eri saksalaiskohteilla on yhteinen INTERREG-rahoitteinen hanke, jossa saksalaiset ja puolalaiset nuoret luovat
nykyaikaista matkailutarjontaa alueellisen talouden vahvistamiseksi Euroregion Spree-Neisse-Boberissa.
Nykyaikaisen rajat ylittävän matkailuinfrastruktuurin kehittäminen kestäväksi matkailuksi tapahtuu mm.
reiteillä Spreewald - Cottbus ja Zielona Góra - Zagan - Krosno. Matkailupalvelut sisältävät GPS-reittejä rajat
ylittävistä pyöräilymatkoista, joissa on multimediatietoa matkailusta, kulttuurista, luonnosta ja ympäristöstä.
Lisäksi luodaan GPS-reittejä melonta-, retkeily-, luistelu- ja ratsastusmatkoille. Huomattavaa on se, että nuoret
sitoutetaan matkailualalle ja heille jaetaan ammatillisia näkökulmia. He saavat kokemusta siitä, että Saksan ja
Puolan välinen yhteistyö Euroregion alueella on välttämätöntä, kuin myös normaalia. Nuorten tieto-ja
viestintäosaamistaan hyödynnetään alalla, jossa nykyiset ammattilaiset eivät ehdi ehkä päivittää tietoteknistä
osaamistaan. (Euroregion 2018.)
Lähteet:
Berchtesgadener Land. 2018. Biosfäärilaueen verkkosivut. Saatavissa: http://www.brbgl.de/
East Vättern Scarp Landscape. 2018. Biosfäärilaueen verkkosivut. Saatavissa:
http://www.ostravatterbranterna.se/
Euroregion. 2018. Verkkosivut. Saatavissa: https://euroregion-snb.de/content/175/86/neisse/unsereprojekte/partnerschaften
Goodwin, H. 2018. Vastuullinen matkailu. Saatavissa: http://haroldgoodwin.info/responsible-tourism/
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Lake Vänern Archipelago. 2018. Biosfäärilaueen verkkosivut. Saatavissa: http://vanerkulle.org/
Moen. 2018. Biosfäärialueen verkkosivut. Saatavissa: http://vordingborg.dk/biosfaere-moen
Nationalpark Wattenmeer. 2018. Biosfäärialue- ja matkailusivusto. https://www.nationalpark-partnerwattenmeer-nds.de/
Nedre Dalälven River Landscape. 2018. Biosfäärialueen verkkosivut. Saatavissa: https://nedredalalven.se/
North Devon. 2018. Biosfäärilaueen verkkosivut. Saatavissa: http://www.northdevonbiosphere.org.uk/
Resposible Tourism. 2018. Cape Town Declaration on Responsible Tourism. Saatavissa:
http://responsibletourismpartnership.org/cape-town-declaration-on-responsible-tourism/
Rhön. 2018. Biosfäärialueen verkkosivut. Saatavissa: https://biosphaerenreservat-rhoen.de/
Schorfheide-Chorin. 2018. Biosfäärialueen verkkosivut. Saatavissa: https://schorfheide-portal.de/start/
Spreewald. 2018. Biosfäärilaueen verkkosivut. Saatavissa: https://www.spreewald-biosphaerenreservat.de/
Swabian Alb. 2018. Biosfäärilaueen verkkosivut. Saatavissa: https://www.biosphaerengebiet-alb.de/
Toursimusverband Spreewald. 2018. Verkkoportaali. Saatavissa:
https://www.spreewald.de/tourismusverband-spreewald-e-v/
Unesco 2018a. Saksan biosfäärialueet. Saatavissa: http://www.unesco.org/new/en/naturalsciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/europe-north-america/germany/
Unesco. 2018b. Directory of the World Network of Biosphere Reserves (WNBR). Saatavissa:
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biospherereserves/world-network-wnbr/wnbr/
Val Müstair-Parc Naziunal. 2018. Biosfäärialueen verkkosivut. Saatavissa:
https://www.nationalpark.ch/de/about/mediencorner/medienmitteilungen/medienmitteilungen-2010/wieweiter-mit-dem-reservat-da-biosfera-val-muestair-parc-naziunal/
West Estonian Archipelago. 2018. Biosfäärilaueen verkkosivut. Saatavissa:
https://www.keskkonnaamet.ee/en/environmental-board-contacts/west-estonian-archipelago-biospherereserve
Wester Ross. 2018. Biosfäärialueen verkkosivut. Saatavissa: https://www.westerrossbiosphere.com/
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4.3 Yritysyhteistyö
Anna Pajari
Tämän aihealueen pääpaino oli yritysten roolissa biosfäärialueilla: mitä yrityksiä on mukana, miten ne näkyvät
biosfäärialueen ulkoisessa viestinnässä (lähinnä verkkosivuilla) ja miten biosfäärialue puolestaan näkyy
yritysten omilla sivuilla, miten yritysvastuusta tai yhteistyöstä biosfäärialueen muiden toimijoiden kanssa
kerrotaan, sekä mitä hyötyä yritykset sanovat biosfääriyhteistyöstä saavansa. Lisäksi pyrittiin vastaamaan
kysymykseen, mitä taloudellista hyötyä biosfääritoiminnasta alueilla yleensä on.

4.3.1 Tarkastellut alueet
Aihealueen tarkastelussa pääpaino oli Pohjoismaissa sekä Pohjois-Euroopan maissa, koska niiden
yrityskulttuuri oletettavasti muistuttaa paremmin suomalaista yrityskulttuuria kuin eteläisessä Euroopassa tai
Euroopan ulkopuolisissa maissa. Tarkimmin perehdyttiin kaikkiin viiteen Ruotsin ja kahteen Tanskan
biosfäärialueeseen, joista toinen, North-East Greenland, sijaitsee Grönlannissa. Ruotsi on hakenut
biosfäärialueen statusta myös kahdelle uudelle alueelle, Vindelälven-Juhtatdahkalle sekä Voxnadalenille,
mutta koska Unescon päätös asiasta tehtäneen vasta kesällä 2019, nämä alueet eivät sisälly tähän
tarkasteluun. Myöskään Norjan ns. kandidaattialue ei ole mukana tarkastelussa.
Lisäksi Pohjois-Euroopasta selvitettiin Viron, Hollannin, Saksan, Ranskan, Englannin, Skotlannin ja Irlannin
biosfäärialueiden toimintaa. Skotlannin tekee mielenkiintoiseksi se, että siellä toimivat sekä biosfäärialue että
geopark maantieteellisesti hyvin lähellä toisiaan. Irlannissa taas Dublin Bayn biosfäärialue on Euroopassa
ainoa, jonka sisällä toimii osittain maan pääkaupunki. Vertailun vuoksi tutustuttiin myös muutamaan
biosfäärialueeseen muissa maanosissa kuten Venäjällä, Kiinassa ja Etelä-Koreassa, Kanadassa sekä EteläAmerikan maista Kolumbiassa.

4.3.2 Yritysten rooli ja sitoutuminen biosfäärialueilla
Yritysten rooli eri biosfäärialueilla vaihtelee suuresti. On paljon alueita, joissa yrityskumppanuuksista ei puhuta
lainkaan ja vielä enemmän alueita, joissa yritystoiminta on tärkeä osa alueen elinkeinoelämää ja myös tärkeä
yhteistyökumppani biosfääritoiminnassa. Tässä luvussa esitellyt esimerkit jaetaan kahteen alalukuun sen
perusteella, miten tärkeä rooli yritystoiminnalla on alueen yhteistyökumppanina, ei siis yksin maantieteellisen
sijainnin perusteella. Tästä syystä saman maan eri biosfäärialueet voidaan esitellä kahdessa eri luvussa.
Ensimmäisenä käydään läpi alueet, joissa biosfääritoiminnan painopiste on jossain muussa kuin
elinkeinoelämässä tai ainakin siitä kerrotaan hyvin vähän. Useimmiten tällaisissa tapauksissa toiminnan
pääpainopisteitä ovat tutkimus ja koulutus. On kuitenkin myös biosfäärialueita, jotka nostavat viestinnässään
esille, miten paikallinen elinkeinoelämä ja paikalliset yritykset tekevät yhteistyötä yhteiskunnan eri sektoreilla
ja miten ne toisaalta hyödyttävät alueen elinkeinoelämää ja toisaalta hyötyvät itse biosfäärialueen statuksesta
ja alueella tehtävästä yhteistyöstä. Tällaisia esimerkkejä esitellään Biosfäärialueet, joilla yritysten rooli on
merkittävä -otsikon alla.
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Biosfäärialueet, joilla yritystoiminnan rooli vähäinen
Ääriesimerkki yritysyhteistyön vähäisyydestä on Tanskan biosfääri Nort-East Greenland Grönlannissa, jossa ei
ole pysyvää asutusta, eikä yritystoimintaa lainkaan. Alueella harjoitetaankin lähinnä tutkimustoimintaa.
(North-East Greenland 2014.)
Irlannissa on kaksi biosfäärialuetta: Dublin Bay ja Killarneyn kansallispuistossa sijaitseva Kerry. Dublin Bayn
tekee mielenkiintoiseksi se, että sen alueet kattavat myös osia maan pääkaupungista Dublinista. Tulkinta siitä,
onko alueen yritysyhteistyö biosfääritoiminnalle tärkeää vai ei, on haastava: toisaalta alueella on paljon
elinkeinotoimintaa ja yrityksiä, joten olisi epäloogista vähätellä niiden merkitystä, mutta toisaalta taas alueen
verkkosivuilla ei yksittäisiä yrityksiä mainita lainkaan. Sen vuoksi Dublin Bayn kohdalta päädyttiin eräänlaiseen
kompromissiin: se esitellään tämän luvun viimeisenä, tästä näkökulmasta tarkasteltuna vähän saman
tyyppisen alueen, Brighton & Hoven jälkeen. Toinen Irlannin biosfäärialue Kerry ei myöskään mainitse
viestinnässään yksittäisiä yrityksiä. Alueella järjestetään paljon erilaisia tapahtumia, varsinkin erilaisia leirejä ja
muita luontoon liittyviä tapahtumia. Samassa yhteydessä mainitaan myös yritystapahtumat, mutta tarkempaa
tietoa aiheesta ei anneta. (Killarney nationalpark 2017.)
On myös useita muita biosfäärialueita, joiden pääpainoalue on tutkimuksessa ja luonnonsuojelussa, joten joko
ne eivät tee mainittavaa yhteistyötä alueen yritysten kanssa tai yrityskumppaneita on vasta alettu hankkia.
Yrityskumppaneiden hankinta on käynnissä mm. Skotlannin Wester Ross biosfäärialueella. Yrityksille
suunnitellaan laadittavan myös yhteiset yritysvastuuseen liittyvät kriteerit, jotka niiden tulisi täyttää
voidakseen olla mukana biosfäärialueen toiminnassa ja viestinnässä. (Sinclair 2018.) Alue sijaitsee Skotlannin
pohjoisosassa ja on lähinnä maaseutua. Sen elinkeinoelämä perustuukin lähinnä matkailuun, maanviljelyyn,
metsäteollisuuteen sekä kalastukseen. (Wester Ross 2018.) Wester Ross sijaitsee maantieteellisesti erittäin
lähellä paikallista geopark-aluetta, joka on samalla tavalla Unescon myöntämä status kuin biosfäärialue.
Kummankaan alueen verkkosivuilla ei kuitenkaan mainita asiasta, vaan kumpikin esittelee vain omaa
toimintansa.
Tanskan toinen biosfäärialue Moen on uusi, sillä se sai biosfäärialueen statuksen vuonna 2017. Alueen
verkkosivustolla ei tuoda esiin varsinaisesta yritysyhteistyöstä, vaan yritykset, järjestöt ja myös yksityiset
ihmiset voivat halutessaan hakeutua vapaaehtoisiksi biosfäärialueen lähettiläiksi. Lähettilääksi ryhtymiseen on
perustelut ja hakuohjeet suoraan alueen verkkosivuilla. (Vordingborg 2018.) Moenin koordinaattori Paul
Deboisin mukaan alueelle ollaan parhaillaan perustamassa Fishing Zealand -kalastusmatkailukeskusta.
Keskuksesta kaavaillaan maailmanluokan kalastuskeskusta, jossa pääpaino on kestävässä kalastuksessa sekä
luonnon- ja vesialueiden suojelussa. Mukana hankkeessa ovat alueen kunnat, Tanskan urheilukalastusyhdistys,
matkailujärjestöjä sekä paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä. Yhteistyötä tehdään myös ammattikalastajien kanssa.
(Debois 2018).
Ruotsin viisi jo olemassa olevaa biosfäärialuetta ovat keskenään hyvin erityyppisiä. Niistä esimerkiksi
Kristianstad Vattenrike on hyvin luonto- ja luonnonsuojelupainotteinen. Pääpaino alueen toiminnassa on
maisemien, lajien ja geneettisen monimuotoisuuden suojelussa. Työhön osallistuu monia tahoja, kuten
maanomistajia, paikallisia viljelijöitä sekä kunnan viranomaisia, samoin kuin kouluja, yliopistoja, tutkijoita ja
vapaaehtoisjärjestöjä. Yhteistyötä pyritään tekemään mahdollisimman laajasti niin alueellisella,
valtakunnallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Alueen verkkosivujen mukaan tärkeintä on, että
luonnonvaroja käytetään niin, että se hyödyttää pitkällä aikavälillä parhaiten sekä ihmisiä että ympäristöä.
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Alueen tärkein elinkeino on maanviljely. Maanomistajat ovat yhdessä vapaaehtoisjärjestöjen, konsulttien ja
kunnan viranomaisten kanssa perustaneet yhteisen projektin, jonka avulla pyritään vähentämään
ravinnepäästöjä ja saamaan siten alueen läpi virtaavan joen ja sen sivujokien rehevöityminen hallintaan.
(Vattenriket 2018a.)
Kristianstad Vattenriken biosfäärialueella panostetaan myös kestävään matkailuun. Matkailuun liittyvänä
hankkeena mainitaan Naturum Vattenriket -matkailukeskuksen kehittäminen. Matkailuaktiviteetteina
painottuvat vaellus, pyöräily, melonta sekä kestävä kalastus. Alueella on yhteensä 21 käyntikohdetta, ml.
ulkoilmamuseo. Alueella halutaan tukea ihmisten - sekä paikallisten että matkailijoiden - luontoarvojen
kunnioitusta, mutta koska turismin ei haluta häiritsevän esimerkiksi paikallista linnustoa, siellä on kehitetty
vesireittejä veneille ja kanooteille sellaisilla alueilla, jotka ovat kiinnostavia, mutta jotka eivät ole erityisen
herkkiä ihmisen vaikutukselle. Reiteille on tuotu merimerkkejä ja selkeästi merkittyjä ankkuripaikkoja,
kunnostettu vanhoja kanavia sekä tehty karttoja ja muuta informaatiomateriaalia. Ihmisten tarpeiden ja
luonnonsuojelun yhdistämiseen pyritään myös alueen golfkentällä. Siitä ollaan kehittämässä kenttää, jossa
huomioidaan sekä virkistys- että luontoarvot. (Vattenriket 2018b.)
Englannista löytyy esimerkki, Brighton & Lewes Downs biosfäärialue, jossa yritysten rooli on todella vähäinen
biosfäärialueen verkkosivuilla. Biosfäärialueella asuu n. 371 500 asukasta, joista 358 500 kaupungeissa alueen
ns. yhteistoiminta-alueella. Kaupungeista suurin on Brighton & Hove. Alueen maaseudulla pääelinkeinoja ovat
maanviljely ja kaupallinen merikalastus. Alueen kaupunkien biosfääritoimintaa esitellään lähinnä
kulttuurimatkailun keinoin. Sivuilta löytyy linkkejä alueen yliopistoihin, kirjastoihin ja museoihin, mutta ainoa
nimeltä mainittu yritys on ostoskeskus. (Unesco 2014.) Ostoskeskuksen omilta sivuilta ei sen sijaan löydy
mitään mainintaa biosfääristä tai yritysvastuusta.
Brighton & Hoven kaupungin verkkosivustolta ei myöskään löydy mainintaa kuulumisesta biosfäärialueeseen.
Siellä on kuitenkin aihekohtaisia alasivuja, ja kohdasta ”Ympäristö” löytyy linkki hankkeeseen Living Coast,
jonka alla mainitaan sen olevan osa Brighton & Lewes Downsin biosfäärialueen toimintaa. (The Living Coast
2018a.) Hankkeen yhteistyökumppaneihin kuuluu mm. paikallisia viranomaisia, koulutussektorin edustajia,
vapaaehtoisjärjestöjä ja yksityisen sektorin edustajia. (The Living Coast 2018b.) Yksityisen sektorin alta löytyy
yhteystiedot mm. paikalliseen vesilaitokseen, rautatieyhtiöön ja Visit Brighton –sivuille. Yksittäisiä yrityksiä sen
sijaan ei mainita. Rautatieyhtiön Southern sivuilta löytyy osio ”Ympäristö”, jonka alla on myös linkki
yritysvastuuseen. Sen alla on paljon tietoa yhtiön yritysvastuusta, mm. ympäristöpolitiikka,
ympäristövastuuraportti, tietoa erilaisista hankkeista ja kumppanuuksista. (Southern Railway 2018.) Myös
vesilaitoksen sivuilta löytyy ympäristöosio, jonka alla kuvataan yritysvastuuta, myös ympäristönsuojelun
näkökulmasta. Biosfääriyhteistyöstä siellä sen sijaan ei puhuta. (Southern Railway 2018.) Visit Brighton sivustolta ei löydy yritysvastuuseen tai biosfääritoimintaan liittyvää mainintaa lainkaan.
Kuten aiemmin jo mainittiin, Irlannin kahdesta biosfäärialueesta Dublin Bay on erityisen mielenkiintoinen, sillä
alueeseen kuuluu myös osia Irlannin pääkaupungista Dublinista. Biosfääristatuksen se sai vuonna 2015.
Yleisellä tasolla alueen verkkosivuilla todetaan, että Dublin Bay on todella tärkeä Dublinin asukkaiden
hyvinvoinnille sekä merkittävä vetovoimatekijä myös matkailijoille. Alueen suojelun ja kehittämisen katsotaan
voivan edistää alueen asukkaiden elämänlaatua ja Dublinin talouselämää sekä luoda alueelle uusia
työpaikkoja. (Unesco 2015b.) Miten ja kuinka paljon, jää kuitenkin ilman mainintaa.
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Dublin Bayn biosfäärialueen sivut vievät lukijan suoraan Dublin Cityn sivuille, joilla kerrotaan, että biosfäärialue
tekee yhteistyötä yliopistojen, koulujen, järjestöjen ja yhdistysten lisäksi myös yritysten kanssa, mutta tarkkaa
mainintaa mitkä, millaiset tai minkä alan yritykset tähän yhteistyöhön osallistuvat, ei alueen verkkosivuilla
kuitenkaan ole. Yritysten kerrotaan kuitenkin yleisesti panostavan yritysvastuuseen. (Dublin city 2018.)
Hakusanalla ”biosphere” kaupungin viestinnästä löytyy biosfääritoimintaan liittyviä lyhyitä uutisia mm. aiheen
tiimoilta pidetyistä tapahtumista. Niissä ei kuitenkaan esitellä yksittäisten yritysten toimintaa.

Biosfäärialueet, joilla yritysten rooli on merkittävä
Tämän luvun ensimmäinen esimerkki on Virosta: vuonna 1990 biosfääristatuksen saanut West Estonian
archipelago, Länsi-Viron saariston biosfäärialue. Uusin vastuullisuusohjelma (sustainability programme) on
laadittu vuosille 2014-2020. Ohjelman mukaan suurin hyöty koetaan tulevan verkostoista ja
yhteistyömahdollisuuksista, tunnettuuden lisääntymisenä sekä imagohyötyinä. Alueella on viisi päätavoitetta:
tulla johtavaksi alueeksi luonnon ja luonnonvarojen käytössä, luonnon eri muotojen säilyttäminen, eri saarten
kulttuurien vaaliminen ja jakaminen, ympäristömyötäiseen toimintaan johtavan tutkimuksen ja koulutuksen
mahdollistaminen sekä kaikkien näiden tavoitteiden saavuttaminen yhteistyössä alueen kumppaneiden
kanssa. (Republic of Estonia Environmental Board 2018; Estonian Environmental Board 2014, 14-17.)
Samaisen vastuullisuusohjelman mukaan alueen painopistealueita ovat uusiutuva energia, kestävä maatalous,
kestävä metsänhoito, kestävä kalastus, lähiruoka ja kestävä matkailu. Hallinnoija (Environmental Board)
tarjoaa näihin liittyviä yhteistyömahdollisuuksia alueen toimijoille ja koordinoi hankkeita. Kumppaneina toimii
mm. erilaisia voittoa tavoittelemattomia järjestöjä ja myös yrityksiä. Hallinnoija tukee hankkeita, joilla mm.
edistetään maatalouden kestävyyttä, tuetaan mm. paikallista ympäristömyötäistä tuotantoa kuten paikallisen
levän käyttöä lannoitteena, edistetään paikallista luomutuotantoa, tuetaan uusia liiketoimintoja kuten
mehiläis- ja laiduneläinvuokraus sekä tuetaan uuden teknologian käyttöönottoa yms. Hankkeilla edistetään
myös kestävää metsänhoitoa, metsänteollisuuden sivutuotteiden käyttöä, kestäviä hakkuumenetelmiä ja
ennallistamista sekä edistetään eko-, luonto- ja hyvinvointi (terapia-)matkailua. (Estonian Environmental Board
2014, 16-17.) Biosfäärialueen omilla verkkosivuilla on suora linkki mukana oleviin yrityksiin. Näistä linkeistä
pääsee suoraan lukemaan yritysten kuvauksia omasta toiminnastaan. (Republic of Estonia Environmental
Board 2018.)
Toiminnalla voidaan nähdä paljon yhtymäkohtia Suomen Saaristomeren biosfäärialueen toimintaan. LänsiViron saaristo on tehnyt yhteistyötä myös myöhemmin esiteltävän saksalaisen Rhönin biosfäärialueen kanssa
ekologisen lammastalouden tiimoilta (Republic of Estonia Environmental Board 2018).
Viron biosfäärialueen verkkosivuilta ei löydy tarkempaa tietoa mahdollisista taloudellisista mittareista. Hyöty
nähdään paremminkin tunnettuuden lisääntymisenä, eräänlaisena ”laatutakuuna” ja yhteistyömahdollisuuksina. Tunnettuuden lisäämiseksi alueella järjestetään juhlia ja tapahtumia, joissa kävijät pääsevät
tutustumaan paikallisiin tuotteisiin ja kulttuuriin eri saarilla. Vuosittain järjestetään myös biosfääri-päivä, joka
kokoaa yhteen alueen toimijoita. Yrityksille asetetut kestävyys- tai vastuullisuusvaatimukset eivät aineiston
perusteella ole yhtenäisiä, vaan niiden kehittäminen perustuu keskinäiseen yhteistyöhön ja kokemusten
vaihtoon alueen toimijoiden kesken. Tarkkoja yksityiskohtaisia kriteerejä ei siis ole ainakaan julkisesti
nähtävillä. (Estonian Environmental Board 2014, 21.)
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Britteinsaarten Braunton Burrows – North Devonin biosfäärialueen verkkosivujen mukaan alueen strategia on
pitää ympäristöasioita talouden vauhdittajana. Pääelinkeinoja ovat turismi, maanviljely, laivanrakennus,
kalastus, valmistava teollisuus sekä teknologia. Matkailun painopisteitä ovat surfaus, purjehdus, melonta, golf,
pyöräily, kalliokiipeily ja onkikalastus. Sivuilla todetaan myös, että alueelle on myönnetty rahoitusta tukemaan
vähähiilisen talouden kehittämistä. (Unesco 2017.)
Sivujen Green Economy -alasivulla kerrotaan toiminnan pohjautuvan ajatukseen, että terve talous ja
paikallinen yhteisöllisyys nojaavat hyvinvoivaan ympäristöön, ei toisinpäin. Biosfäärialue toimii yhdessä
luonnon kanssa, ei sitä vastaan. Sen vuoksi alueella etsitään keinoja, joilla tuetaan yrityksiä maksimoimaan
ympäristöön liittyvät hyödyt samalla kun autetaan niitä säilyttämään ympäristö myös tulevia sukupolvia
varten. (North Devon biosphere 2018a.) Sitä, miten tämä käytännössä tapahtuu, ei tässä yhteydessä kerrota
tarkemmin. Biosfääritoimintaan osallistuvia yrityksiä ei sivustoilta myöskään löydy.
North Devonin biosfäärialueella on kolme pääpainopistealuetta: erityislaatuisia maisemia ja luontoalueita,
kestävä asuminen ja elämäntapa sekä rikas kulttuuriperintö. (North Devon biosphere 2018b.) Kestävän
asumisen sivulla kerrotaan, että yhteisöt ja yritykset tekevät yhteistyötä edistääkseen kestävää elämäntapaa.
Toiminta ulottuu lähiruuasta liikenteeseen ja jätteen minimointiin, uusiutuvasta energiasta hyvinvointiin.
Sivuilla mainitaan myös kolme projektia, joiden tarkoituksena on ollut edistää kestävää kehitystä alueella. Yksi
projekteista, Green Pioneers, esittelee kymmenen malliesimerkkiä, joissa biosfäärialue on tukenut alueen eri
yhteisöjä ja paikallisia yrityksiä ilmastonmuutosta ehkäisevässä toiminnassa ja kestävän paikallistalouden
kehittämisessä. Useimmat niistä liittyvät ympäristöystävälliseen yhteisviljelyyn ja ruokaosuuskuntiin sekä
taiteen tekemiseen, mutta mukana on myös kestävien matkailuelämysten tarjoaja, vaikeasti työllistyviä
työllistävä sosiaalinen yritys sekä eristystuotteita tarjoava yritys.
Jokaisen projektin tulokset on arvioitu sekä taloudellisesta, ympäristöllisestä että sosiaalisesta näkökulmasta.
Taloudellisia hyötyjä ei ole arvioitu tarkasti euromääräisinä, vaan niissä todetaan, että projekti on auttanut
ihmisiä työllistymään, projekti on tuottanut taloudellista hyötyä, sijoitetun pääoman tuottoprosentti on ollut
hyvä tms. Eristyksiä tekevä yritys toteaa lisäksi, että taloudellista hyötyä tulee myös asiakkaille, kun heidän
lämmityskustannuksensa pienenevät. Esimerkeissä on mukana myös muita pienempiä projekteja, joiden
tavoitteena on eri tavoin pienentää asukkaiden ja paikallisten yritysten hiilijalanjälkeä. Taloudellista hyötyä
kuvataan sillä, että projektit ovat tukeneet uutta energiateknologiaa sekä auttaneet paikallisia yrityksiä
vähentämään energian kulutustaan ja pienentämään lämmityskustannuksiaan. Euromääräistä arviota sen
sijaan ei ole tehty. (North Devon biosphere 2018c.)
Britteinsaarten Galloyway and Southern Ayrshire -biosfäärialueen tekee mielenkiintoiseksi se, miten siellä on
suhtauduttu 1900-luvun elinkeinoelämän muutoksiin sekä tutkimus biosfäärialueiden taloudellisista hyödyistä.
Perinteisten alojen kuten eläintuotannon tai tekstiili- ja kaivosteollisuuden merkityksen raju väheneminen on
ravistellut monien kuntien taloutta ja tuonut mukanaan työttömyyttä ja sosiaalisia ongelmia. Biosfäärialueella
on kuitenkin alettu nähdä ekosysteemipalvelut tulevaisuuden mahdollisuutena, ja kestävän kehityksen
tiimoilta on syntynyt uusia projekteja ja aktiivista toimintaa. (Unesco 2012.)
Alueen omat sivut koostuvat biosfääritoimintaan liittyvistä uutisista. Niistä erityisen kiinnostava on yhteenveto
puolueettomasta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin alueen taloudellisia hyötyjä. Uutinen on päivätty 6.5.2018.
Sen mukaan 10 vuoden tarkastelujakson aikana biosfäärin arvo on ollut varovaisen arvion mukaan 56
miljoonaa puntaa ja optimistisen arvion mukaan jopa 80 milj. puntaa, mikä tarkoittaa alueelle merkittäviä
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taloudellisia, ympäristöllisiä ja muita etuja. Näillä eduilla tarkoitetaan mm. globaalisti tunnustettua laatua,
lisärahoitusta ja –investointeja, lisää ansiotuloja, tiedon jakamisen ja yhteistyön tuottamia synergiaetuja,
kestävästi tuotettujen tuotteiden yhteismarkkinointimahdollisuuksia, lisäarvoa olemassa oleville tuotteille,
sekä kansainvälisen verkoston mukanaan tuomia mahdollisuuksia jakaa kokemuksia ja kehittää
kumppanuuksia. (Galloway and Southern Ayrshire biosphere 2018a.)
Samassa tutkimuksessa kerrotaan myös, että esimerkiksi edellä kuvattu North Devon on raportoinut
investointien lisääntyneen alueen myönteisen imagon myötä. Edellisessä luvussa kuvattu ruotsalainen
Kristianstad Vattenrike kertoo useiden muiden biosfäärialueiden tavoin, että alueelle on helpompi saada
osaavaa työvoimaa ja yrittäjiä. Biosfäärialueilla on myös lähituotanto lisääntynyt ja yritysten yritysvastuun taso
sekä sosiaalisten yritysten määrä noussut. Biosfäärialueilla on ollut mahdollista luoda markkinoita uusiutuvan
energian tuotannolle, lähiruualle ja palveluverkostoille sekä perinneosaamiselle ja -käsityölle. (Galloway and
Southern Ayrshire biosphere 2018a.)
Toisessa, 6.6.2018 päivätyssä, uutisessa kerrotaan, miten alueella järjestetään tilaisuus kaikenlaisille ja kaiken
kokoisille yrityksille tavata toisiaan ja jakaa ideoita ja parhaita käytäntöjä yritysvastuuseen ja kestävään
kehityksen liittyen. Tilaisuudessa voi myös kuulla esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat kokeneet hyötyvänsä
biosfääritoiminnasta ja toteuttaneet yritysvastuuta. Lisäksi tilaisuudessa on saanut tietoa yrityksiä tukevista
organisaatioista, jotka voivat antaa yritysvastuuseen liittyviä neuvoja ja tukea. (Galloway and Southern
Ayrshire biosphere 2018b.)
Ruotsi
Ruotsin Blekinge Archipelagon biosfäärialueella korostetaan alueen rikasta luontoa ja kulttuuriperintöä sekä
paikallisten ihmisten sitoutumista alueen sosiaalisen ja taloudellisen dynaamisuuden säilyttämiseen mm.
innovatiivisen ajattelun ja yrittäjyyden keinoin. Toisin sanoen alueella tuetaan yrittäjyyden ja työllisyyden
kasvua sekä alueen asukkaiden elämänlaadun parantamista. (Unesco 2015a.)
Alueen omilta verkkosivuilta on linkki kumppaniyrityksiin, jotka on myös merkitty kartalle. (Blekinge Arkipelago
2018.) Ne ovat melkein kaikki matkailualan yrityksiä. Mielenkiintoiseksi Blekinge Arkipelagon biosfäärialueen
tekee se, että siellä on kehitetty yhdessä kumppaniyritysten sekä CAT-hankkeen (Competence Academy
Tourism) kanssa matkailualan yrityksille kestävän kehityksen käsikirja Handboken för hållbarhet. Yhteistyössä
oli mukana myös Energikontoret Sydost, joka on voittoa tavoittelematon organisaatio ja sen tavoitteena on
energian käytön tehostaminen, uusiutuva energia ja kestävät kuljetukset (energikontoretsydost.se). Kaikki
verkostoon kuuluvat yritykset saavat kirjan käyttöönsä. Tammikuussa järjestettiin verkoston yrityksille
yksipäiväinen kestävyystyöpaja. Tavoitteena on luoda yhteinen määritelmä yritystoiminnan kestävyydelle sekä
yksinkertaisia toimintoja, joilla omassa kehitystyössä pääsee alkuun. Myöhemmin kesällä yritykset saivat
yksilöllisen kestävyys- ja laatuanalyysin. Sen laati Swedish Welcome, valtuutettu konsulttiyritys, jonka
tavoitteena on edistää kestävää kehitystä matkailun alalla. (Blekinge arkipelag 2018.)
Ruotsin Nedre Dalälven poikkeaa edellisestä merkittävästi siinä, että Nedre Dalälvenissä paikallinen
yritystoiminta on paljolti teollisuutta, joka on syntynyt metsien, malmin ja virtaavan veden ääreen. Alueen
tärkeimpiä teollisuuden aloja ovat metsä-, rauta- ja terästeollisuus. Puun helppo saatavuus on aikoinaan
synnyttänyt alueelle sahoja sekä sellu-, kartonki- ja paperiteollisuutta, jotka toimivat alueella edelleen. Alueella
on yhä myös kaivosteollisuutta. Maatalous on toki yhä edelleen yksi tärkeimpiä elinkeinoja alueen eteläosissa.
Sen lisäksi maisema-arvot ja alueen sijainti edesauttavat matkailua ja matkailuyrittäjiä. (Unesco 2015c.)
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Biosfäärialueen omilla verkkosivuilla on oma osio biosfääristatuksen selventämiseksi. Samalla sivulla kerrotaan
myös, että biosfäärialue ei sinällään aiheuta mitään uusia rajoituksia toiminnalle, vaan kaikkien rajoitusten
tulee perustua paikalliseen yhteistoimintaan esim. maanomistajien ja viranomaisten välillä. Biosfääristatus ei
myöskään rajoita jokamiehenoikeuksia. Sivulta on linkki kymmeneen kysymykseen ja vastaukseen siitä, mitä
biosfääri on ja miten se toimii. (Biosfärprogrammet i Sverige 2018.)
Yritysten rooli biosfääritoiminnassa konkretisoituu edellisiä paremmin Ruotsin Vänerskärgårdenin
biosfäärialueella. Biosfäärialueen pääsivustolla on suora linkki alueen elinkeinoelämään, jonka yhteydessä
puhutaan myös vastuullisuuden mahdollisuudesta kasvattaa yritysten arvoa ja auttaa markkinoinnissa. Sivuilla
on myös suora kehotus ottaa yhteyttä biosfäärialueen toimistoon, jotta saisi neuvoja oman yrityksen
yritysvastuun kehittämiseen. Elinkeinot-sivujen alla on linkki ”Vi är med”, josta löytyy useita yrityksiä, jotka
ovat mukana biosfäärin toiminnassa. Yritykset ovat hyvin eri aloilta majoituspalveluista viestintätoimistoon ja
romuliikkeeseen. Samassa yhteydessä on myös kartta, johon yritykset on merkitty. (Biosfär Vänerskärgården
Kinnekulle 2013.)
Biosfäärialueen omilla sivuilla ei kerrota, millaisia kriteereitä yritykset tai muut toimijat ovat toiminnalleen
asettaneet, vaan yritysvastuuasiat löytyvät kunkin yrityksen omilta sivuilta. Siinä on paljon vaihtelua. Osalla
yrityksistä on omat yritysvastuusivut, joissa yritysvastuun eri osa-alueiden tavoitteista ja tuloksista kerrotaan
monipuolisesti ja avoimesti. Joidenkin kohdalla (esim. Toyota autoliike) vastuullisuudesta kerrotaan, koska
Toyota valmistajana kertoo siitä. Joissakin yrityksissä sen sijaan ei koko yritysvastuusta mainita mitään. Myös
biosfäärialueen logon käytössä on eroja: osa kertoo vastuuosiossaan myös kuuluvansa biosfäärialueeseen,
toisilla käytössä oli pelkkä logo ja joillakin ei sitäkään.
Taloudellista arviota biosfääritoiminnasta ei ole saatavilla, ei myöskään arviota siitä, mitä taloudellista hyötyä
yrityskumppanit kokevat kumppanuudesta saavansa.
Ruotsin viides biosfäärialue Östra Vätterbranterna kiinnittää huomiota siksi, että alueella halutaan tuottaa
ruokaa, joilla on positiivinen vaikutus ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen. Tavoitteena on, että alue
yhdistetään maku- ja luontoelämyksiin ja että se tunnetaan ainutlaatuisista raaka-aineista, tuotteista ja
makuelämyksistä. Toiminnalla tähdätään myös siihen, että kuluttajien ymmärrys ruoantuotannon positiivisesta
vaikutuksesta maisemaan kasvaa ja että ihmisten haluavat toimia kestävällä tavalla. Biosfäärialue haluaa toisin
sanoen profiloitua voimakkaasti elävään maaseutuun, kestävästi tuotettuun lähiruokaan ja gastronomiaan.
Tavoitteena on rakentaa yhteistyötä alueen yritysten välillä sekä myös Ruotsin muiden (biosfääri-)alueiden ja
ulkomaisten biosfäärialueiden välillä. Yritystoiminnan painopiste onkin ruoantuotannossa, ruokaketjussa sekä
matkailussa, joten ne ovat myös toiminnan suurimmat hyötyjät. (Östra Vätterbranterna 2018a.)
Toiminnalla on konkreettiset tavoitteet. Ruokaan ja gastronomiaan liittyvissä asioissa tavoitteena on kartoittaa
paikallisia erityispiirteitä ja kehittää biosfääri-statukseen perustuvaa yhteismarkkinointia ja tuotemerkkejä.
Lisäksi tavoitteena on luoda yhteinen alusta yhteismarkkinointia varten ja järjestää vuosittain ainakin kaksi
tapahtumaa, jossa kuluttajat pääsevät tutustumaan alueen tuottajiin ja heidän tuotteisiinsa. Lisäksi kehitetään
reitti Route gastronimique, jonka varrella pääsee tutustumaan paikalliseen tarjontaan, rakentaa strategisia
kumppanuuksia sekä panostaa paikalliseen laidunlihaan. (Östra Vätterbranterna 2018b.)
Matkailun suhteen alue halutaan profiloida alueeksi, jonka rikasta luonnon ja kulttuuriperintöä vaalitaan
kestävällä tavalla. Myös tälle toiminnalle on tarkat tavoitteet: matkailuyritysten määrä lisääntyy, yksittäisten
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matkailuyrittäjien liikevaihto paranee, kansanterveys kohentuu, lapsille ja nuorille luodaan
oppimisympäristöjä, tieto ja ymmärrys ympäristöstä lisääntyy. (Östra Vätterbranterna 2018c).
Vaikka alueen toiminta onkin hyvin tavoitteellista ja konkreettista, verkkosivuilta ei ilmene mitään mainintaa
toiminnan taloudellisista tuloksista.
Päijänne Brändiksi -hankkeen järjestämässä Päijänne-seminaarissa Ruotsin kansallinen biosfäärialueiden
koordinaattori Johanna MacTaggart painotti esityksessään, että biosfäärialue on väline, jonka avulla voi tehdä
erilaisia asioita ja jonka avulla asiat myös tulevat tehdyksi. Tavoitteena on löytää paikallisia ratkaisuja
globaaleihin ongelmiin. Parhaimmillaan biosfääritoiminta hyödyttää yhtä aikaa kaikkea kolmea: ympäristöä,
ihmisiä ja taloutta, ja tehtävä yhteistyö synnyttää myös synergiaa, kasvattaa sosiaalista pääomaa ja rakentaa
luottamusta toimijoiden kesken. Esimerkiksi Ruotsissa biosfääristatus on tuonut yhteen yrittäjiä, jotka ovat
yhteistyön avulla saaneet myös taloudellista hyötyä. Taloudellista etua biosfääritoiminnasta ovat saaneet
myös erityisesti sosiaaliset yritykset. (MacTaggart 2018.)

Saksa
Kaikkein määrätietoisimmin ja systemaattisimmin biosfääristatusta lienevät hyödyntäneet saksalaiset
biosfäärialueet. Kaikki Saksan biosfäärialueet ja niiden kumppanit on koottu samalle sivustolle. Keskiössä siellä
on kumppaneiden yhteismarkkinointi. Yhteismarkkinointia tehdään yhdessä myös maan kansallispuistojen
kanssa. Sivulta löytyy myös yhteiset periaatteet, mukaan luettuna yritysvastuu, mutta tarkempia kriteerejä ei
mainita tässä, vaan ne löytyvät biosfäärialueiden omilta sivuilta. Mukana on matkailuyrittäjiä ja
maataloustuottajia, tilapuoteja, aktiviteettien järjestäjiä, ravintoloita ym., joiden tarjonnasta on koottu myös
valmiita paketteja. (Europarc Deutschland 2018.) Saksa on erittäin hyvä esimerkki myös yritysyhteistyötä.
Saksassa on kaikkiaan 16 biosfäärialuetta, joista on tähän poimittu vain muutama esimerkki, kukin oman
erityispiirteensä vuoksi.
Saksan biosfäärialueista Rhön on maatalousvaltaista aluetta ja alueen toimijat ovat pääosin maatalous- ja
ruoka-alan toimijoita. (Unesco 2007.) Biosfäärialueen omilla verkkosivuilla todetaan, että biosfääristatus
mahdollistaa esim. pitkäjänteisen yhteismarkkinoinnin. Sitä alueella tehdäänkin varsin tehokkaasti. Sivuilta on
linkki yhteismarkkinointisivustolle, jossa on runsaasti tuotteita. (Marktplatz Rhön 2018.) Tunnetuin alueen
tuote on Rhönin lammas, paikallinen lammasrotu, joka oli aiemmin uhanalainen. Tehokkaan
markkinointikampanjan ansiota lammasrodusta on tullut alueen maskotti, jonka avulla sen lihaa myydään
laidunlihana. Samalla sen kanta on kasvanut kestävälle tasolle, ja menestyksen myötä myös muut
lammasrodut ovat löytäneet ostajansa ja paikallisten viljelijöiden elinkeino on saanut jatkoa.
Markkinointikampanjan myötä ekologisesti toimivat lampurit ovat löytäneet hyviä yhteistyökumppaneita, ja
lihan ympärille on voitu rakentaa kokonaisia ruokaketjuja. Samalla kun tuotteet pysyvät laadukkaina, alueen
tuotantoeläimet pitävät huolta myös alueen perinnemaisemasta. (Biosphärenreservat Rhön 2018.)
Tuotemerkin alla myydään myös muita biosfäärialueen tuotteita, esim. leipomo- ja maitotuotteita, vihanneksia
ja hedelmiä, hunajaa ja muita maataloustuotteita. Alue tuottaa myös Rhön-biosfäärialueen naudanlihaa. Kaikki
tuotanto perustuu ekologisuuteen, osa tuotteista on saanut myös luomu-statuksen. (Marktplatz Rhön 2018a.)
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Rhön-tuotemerkin yhteisellä sivustolla on lista yhteistyökumppaneista. Yrityskumppaneita on yhteensä 200 ja
jälleenmyyntipisteitä 15. Jälleenmyynti tapahtuu Rhön-tuotemerkin alla omilla selvästi merkityillä hyllyillään
eri elintarvikeliikkeissä ja supermarketeissa useassa eri kaupungissa. (Marktplatz Rhön 2018b.) Samalta sivulta
löytyvät myös yhteystiedot kehen ottaa yhteyttä, jos haluaa mukaan toimintaan (Marktplatz Rhön 2018c).
Sivustolla on myös tuotekohtaiset ympäristövastuun kriteerit, joita tuotteen tuottamisessa on noudatettu.
(Marktplatz 2018d).
Tuottoisa yritystoiminta on tuonut mukanaan taloudellista hyötyä koko alueelle. Tarkkaa euromääräistä
arviota yritysten taloudellisesta hyödystä ei ole saatavilla, mutta sivuilla mainitaan, että biosfäärialueen
taloudellinen ja demografinen kehitys on ollut parempaa kuin muualla Saksassa. Uusia yrityksiä on syntynyt
alueelle luoden uusia työpaikkoja, mikä on osaltaan edistänyt alueen taloudellista kehitystä.
(Biosphärenreservat Rhön 2018.)
Bliesgaun biosfäärialue on myös hyvä esimerkki yritysyhteistyöstä. Mielenkiintoista alueella on se, miten
yhteiskumppanina toimiminen ja sellaiseksi hakeminen on tehty näkyväksi. Alueen sivustolla on oma linkkinsä
”Partner werden”, kumppaniksi hakeminen. Sivuston mukaan kumppanuudesta on seuraavia etuja:
yhteismarkkinointi alueen muiden toimijoiden kanssa, biosfääri-kumppanin logon käyttöoikeus, mahdollisuus
osallistua yhteisiin projekteihin ja tilaisuuksiin, nopea ja asiantunteva informaatio biosfäärialueella
tapahtuvista asioista sekä kattava informaatiopaketti yritykselle itselleen sekä sen asiakkaille ja muille
sidosryhmille. (Biosphärenreservat Bliesgau 2018.)
Kumppaneiksi voivat hakeutua yritykset, jotka täyttävät seuraavat kriteerit: yrityksen toiminnan tulee olla
kestävää ja vastuullista sekä asiakaslähtöistä ja laadukasta, yrittäjän tulee olla sitoutunut alueeseen ja
motivoitunut toimimaan ”biosfäärifilosofian” mukaisesti sekä toimia myös asiantuntevana opastajana
Bliesgaun biosfäärialueeseen liittyvissä asioissa. Sivustolla on myös tarkat ohjeet siitä, miten hakuprosessi
etenee. Yrityksen on täytettävä myös alakohtainen hakemus. Hakemuksessa kysytään yritystietojen ohella,
miksi yritys haluaa hakea kumppaniksi, mitä hakija kumppanuudelta odottaa, onko valmis tekemään
yhteistyötä muiden kanssa ja minkä verran. Kysymyksiä on myös tämänhetkiseen ympäristövastuuseen,
paikallisuuteen sekä palveluun ja sen laatuun liittyen. Kysymykset ovat siis kullekin alalle erikseen, ne ovat
hyvin yksityiskohtaisia ja niitä on paljon. Listattuja aloja ovat rakennusliikkeet, koulutusorganisaatiot,
polkupyöränvuokraus, majoitus, liikenne, gastronomia, puunjalostus, maataloustuotanto, elintarvikkeiden
jalostus, luonto- ja eräoppaat, matkailuneuvonta ja museot, vesien (esim. mineraalivesi) tuottajat. Kirjallisen
hakemuksen lisäksi hakijat myös haastatellaan. Liittymismaksu on 50 euroa, ja jos hakemus hyväksytään,
yrityksen tai organisaation kanssa allekirjoitetaan kumppanuussopimus, jossa kerrotaan kummankin
osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. Yhteistyökumppani saa myös oikeuden käyttää alueen biosfäärilogoa
omassa viestinnässään. (Biosphärenreservat Bliesgau 2018.)
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4.4 Taloudellinen hyöty biosfäärialueille
Kaiken kaikkiaan tarkasteltujen biosfäärialueiden pohjalta voidaan päätellä, että jokainen biosfäärialue on
hyvin yksilöllinen, ja siksi niitä on vaikea verrata keskenään. Koska biosfääristatus on lähinnä työkalu, jonka
mahdollisuuksia kukin biosfäärialue voi hyödyntää haluamallaan tavalla, ei statuksen suoria taloudellisia
vaikutuksia voi yleistää. Tulos riippuu siitä, mitä milläkin alueella tehdään ja miten.
Parhaillaan kehitetään mittaristoa, jolla pyritään mittaamaan biosfääritoimintaa myös taloudellisesti. OASIIS
(Opening Access to Sustainable Independent Income Streams) on kehitetty tukemaan nimenomaan
biosfäärialueiden taloudellista kehitystä. Sillä pyritään mittaamaan biosfäärialueilla toimivien yritysten,
mukaan luettuna sosiaaliset yritykset, alueen paikalliselle taloudelle tuottamaa lisäarvoa. Toinen tavoite on
tehdä biosfäärialueiden yrityskumppaneiden, niiden toimintaa sekä yritysvastuullisuutta näkyväksi myös
kansainvälisellä tasolla. (OASIIS 2018.)
Koska OASIIS-järjestelmä on vain biosfäärialueiden käytettävissä, ei siihen ollut mahdollista tutustua
tarkemmin tämän selvityksen puitteissa. Ruotsin kansallisen MAB- koordinaattorin Johanna MacTaggartin
mukaan OASIIS-järjestelmässä on tällä hetkellä mukana 15 biosfäärialuetta. Niiden aluilla toimii n. 8 miljoonaa
yritystä, joiden vuosittainen liikevaihto on n. 11 miljoonaa dollaria. (Mac Taggart 2018.)
Yksittäisen toimijan biosfääritoiminnasta saama taloudellinen hyöty riippuu lähinnä siitä, miten hyvin yhteistyö
muiden kanssa toteutuu ja miten hyvin sitä osataan hyödyntää. Osa taloudellisesta hyödystä saadaan myös
onnistuneen yritysvastuun kautta eli miten hyvin yritys tai organisaatio osaa hyödyntää omaa osaamistaan
ympäristöasioiden hallinnassa ja kasvattaa omaa sosiaalista pääomaansa.
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http://www.ostravatterbranterna.se/fokusomraden/gastronomisk-region/

33(61)

Päijänne Brändiksi

28.11.2018

34(61)

Raportti

4.5 Tutkimus ja hanketoiminta
Minna Tunkkari-Eskelinen
Tässä kappaleessa kuvataan esimerkkejä tutkimuksesta ja hankkeista, joita biosfäärialueet ovat nostaneet
viestinnässään esille.
Kaikilla biosfäärialueilla on monenlaista tutkimustoimintaa, joka on dominoivimmin luonnon ekosysteemiin
liittyvää (maan-, kasvillisuuden ja eläinkunnan ympärillä), mutta myös sosioekonomista tutkimusta on tehty
erityisesti viime aikoina. Tutkimustoiminta kattaa myös metodologioiden testausta. Biosfäärialueilla tehdään
sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta, jonka tarkoituksena on tuottaa suora hyöty alueen muille
toimijoille. Tutkimukset ovat useimmiten projektiluonteisia ja -rahoitteisia. Joillain alueilla on solmittu
virallinen yhteistyö lähialueen tutkimuslaitosten kanssa. Alueilla esiintyy paljon poikkitieteellistä yhteistyötä ja
jollain alueilla tehdään myös kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Saksassa on panostettu poikkitieteelliseen
tutkimukseen ja toiminnan taloudellisen vaikuttavuuden arviointiin.
Itävallan Grosses Walsertal -biosfäärialueen Landscape Inventory Great Walser -pilottihankkeessa tarjottiin
metodologisia lähestymistapoja tietojen keräämiseksi metsäekosysteemeistä (pyökkimetsä,
luonnonsuojelualueet) ja nurmikasveista (kuivan nurmen lajit) virkistyskäytön alueilla. (Grosses Walsertal
2018.) Saksan ja Itävallan yhteisellä Schorfheide-Chorin biosfäärialueella tehdään kansainvälistä tutkimusta
mm. puolalaisten, hollantilaisten ja tanskalaisten kanssa. Pohjanmeren ja Itämeren merieläimet MINOS –
projektissa on selvitetty tuulipuistojen rakennushankkeiden vaikutusta pyöriäisiin ja merilintuihin
(Schorfheide-Chorin 2018.)
Vessertal-Thuringen Forest -alueella liiketoiminnan korkeakouluopiskelijat olivat mukana Innovatiivinen kuntahankkeessa yhdessä biosfäärialueen toimijoiden kanssa. Opiskelijat selvittivät toimijoiden näkemyksiä mm.
seuraavista aiheista: Millainen rooli yrityksillä on kestävän kehityksen mallialueella tulevaisuudessa? Mitkä
olosuhteet ja edut sijainti tarjoaa maaseutualueen yrityksille? Millaisia haasteita yritykset kohtaavat?
(Vessertal-Thuringen Forest 2018.)
Saksan Schwäbische Alb -biosfäärialue edistää sosioekonomista tutkimusta. Alueelle on kehitetty sateenvarjobrändi paikallisille tuotteille. Sitä vahvistetaan mm. seuraavin tutkimusaloin: turismi, lyhyen etäisyyden
liikenne, alueelliset tuotteet, alueellinen talous ja uudistuvat energialähteet. (Schwäbische Alb 2018.). Myös
Spreewaldin biosfäärialueella tehdään sosioekonomista seurantaa, koska matkailu on alueen tärkeä elinkeino
ja matkailijamäärät ovat kasvaneet erityisesti sesonkiaikana. Siellä on ajoittain liikaturismin uhka. Lisäksi
alueella on käytössä taloudelliseen toimintaan liittyvät kestävyysindikaattorit. Taloudellista kestävyyttä
osoittavat paikalliset yritystoimijat, jotka ovat suuressa määrin verkostoituneet keskenään. Alueen työllisyyden
kehittyminen kiinnostaa jokaista toimijaa ja jotkut ottavat siitä eettisesti isomman vastuun. (Spreewald 2018.)
Val Müstair-Parc Naziunal eli Parc Suisse on Sveitsin ainoa biosfäärialue. Sen mielenkiintoinen yksityiskohta on
siinä, että kansallispuisto on täysin suojeltu ja siellä ei ole asutusta. Kuitenkin 150 000 ihmistä vierailee siellä
kesäkuun ja lokakuun välillä. Alue on tärkeä kohde myös tutkijoille. Näistä syntyy alueelle se toiminnallisuus,
jotta Unescon biosfääristatuksen edellytykset täyttyvät. Kohde on siis perinteinen, klassinen esimerkki
konseptin alkuperäisestä tarkoituksesta luonnon moninaisuuden säilyttämisestä, tutkimusohjelmasta ja
toiminnallisuuden toteutumisesta. Sittemmin vuonna 2010 Sveitsi on hakenut laajentamista alueelle. (Val
Müstair-Parc Naziunal 2018.)
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Kroatian Velebit Mountain -alue aloitti järjestelmällisen tutkimustoiminnan vuonna 2002, laitoksen
perustamisvuonna. Alueella on tähän mennessä toteutettu noin neljäkymmentä tutkimusprojektia, joista
suurin osa on pitkäkestoisia luontoa koskevia tutkimuksia. Aiheena on ollut mm. luonnon arvo (yksittäisiä
kasveja, sieniä ja eläimiä ja luontotyyppejä), kulttuuriperintö, ekosysteemien toiminta ja seurantaohjelmat,
kaupalliset luonnonvaraisesti kerätyt kasvit, FairWild Standardin käyttäminen, korjuukoneiden osaamisen ja
taitojen lisääminen kestävissä sadonkorjuutekniikoissa ja reilun kaupan vaatimusten soveltaminen. (Velebit
Mountain 2018.)
Galloway & Southern Ayrshire -biosfäärialueella tehdään soveltavien tieteiden, taiteiden ja humanististen
tieteiden sekä erityisesti poikkitieteellistä tutkimusta ja kehittämistä. Alue tuo esille erityisesti
luonnonympäristöjen tutkimuksen sekä tavoitteen ymmärtää paikallisyhteisöjen arvo. (Galloway & Southern
Ayrshire 2018.)
Brightonissa (Brighton and Lewes Dows) tehdään veden ja jäteveden käsittelyyn sekä laatuun liittyvää
tutkimusta. Erityisesti pohjaveteen liittyvät prosessit puhututtavat. Merellisen ekosysteemin johtaminen on
myös osa tutkimusaiheita. (Brighton and Lewes Dows 2018.)
Isle of Man on uusin nimetty Unescon biosfäärialue, joka kattaa kokonaisen toiminnallisen asutetun
saarialueen. Siellä tehdään erityisesti meren ja sen kalaston tutkimusta. Mansaarten biosfäärialue valmistelee
uutta tutkimus- ja kehittämisohjelmaa, jossa pyritään minimoimaan muovin käyttö, koska sillä on merkittävä
vaikutus ympäristöoloihin. Tämä keskustelu on globaalia, ja perustuu uusimpiin tutkimuslöydöksiin muovin
aiheuttamista jäännöksistä. (Isle of Man 2018.)
Ruotsin Blekingen saaristossa on tehty strategia, johon on mm. kirjattu, että alue toimii kohtaamispaikkana
tutkijoiden ja ammattilaisten, viranomaisten ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen sekä yritysten ja
yksilöiden välillä. Alue järjestää ensi vuonna tilaisuuden, jossa käsitellään ympäristöön liittyviä muutoksia ja
johon kokoontuu monialaisesti paikallisia ja kansallisia päättäjiä, alue- ja keskushallinnon viranomaisia,
tutkijoita sekä yrittäjiä. Aiheen on mm. ympäristön muutosten vaikutukset liiketoimintaan. (Blekingen
Archipelago 2018.)
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4.6 Ympäristökasvatus
Minna Tunkkari-Eskelinen
Biosfäärialueella on merkittävä lasten ja nuorten ympäristökasvatuksellinen tehtävä. Yleensä alueilla sijaitsevat
kansallispuistot järjestävät ohjattuja ekosysteemiä esitteleviä kävelyretkiä koululaisille. Esimerkiksi Saksan
Schaal-Seellä opettajat käyttävät yhä enemmän suojelualueen tarjoamaa koulutusta vastatakseen lasten ja
nuorten lisääntyneeseen vieraantumiseen luonnosta. (Schaal-See 2018)
Ruotsin Vätternin alueella järjestettiin kohtaaminen, johon biosfäärialueen lähettiläät suunnittelivat ohjelman.
Kohtaamiseen osallistui yli 40 viisivuotiasta päiväkotilasta opettajineen. Päivän tarkoituksena oli luoda
varhaislapsuudessa sitoutuminen luontoon, puhua biosfäärialueesta ja kertoa, miten ennen työskenneltiin
kivilouhoksella. Teeman avulla opittiin kivilouhinnan vaikutukset ja myös ilman, veden, puiden, kukkien,
lintujen ja kalojen ”näkemykset” asiasta. (East Vättern Scarp Landscape 2018.)
Veden äärellä olevien biosfäärialueiden ympäristökasvatusaiheet ovat luontevasti veteen liittyviä. Kuten
Brightonissa (Brighton and Lewes Dows) ‘Our Water Matters’ –niminen opetusohjelma järjestetään osana
perusopetusta (Brighton and Lewes Dows 2018.) Mansaarten biosfäärialueen lapsille on järjestetty
tutkittavaksi, kuinka kauan muovin hajoaminen meressä kestää. Lapset saavat myös valmistaa käytetyistä
muovisista maitopakkauksista lyhtyjä. (Isle of Man. 2018)
Unescon 10-vuotisraportissa kysytään, miten nuoret on alueella huomioitu. Usein juuri ympäristökasvatus on
toiminnallisuuden alue, jossa nuoret ovat erityisfokuksessa. Viron biosfäärialueella on nuorten neuvosto
alueen kylissä, ja siinä he voivat vaikuttaa ja tehdä ehdotuksia alueen toiminnasta. (West Estonian Archipelago
2018)
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Tanskan Moen biosfäärialueella Cultivator-yhdistys toteutti kaksi projektia, joissa Vlingstorgin kunnan
oppilaitokset kutsuttiin viikon aikana tutustumaan paikallisiin tuotteisiin. Vierailut tuottajien luokse ja
osallistuminen kylvöön tai sadonkorjuuseen oli osa lasten ja nuorten opintoja. Lopuksi luokat vierailivat
paikallisen kokin luona. Hän laati yhdessä luokan kanssa paikallisiin raaka-aineisiin perustuvan viikkomenun.
Myöhemmin julkaistiin kaksi keittokirjaa, joka jaettiin kaikille 1. - 6. -luokkalaisille. (Moen 2018)
Saksassa Rhönin kohteessa Fuldan alue on hankkinut ns. eBeetle-tuotteen, jolla korjataan ja kylvetään
arvokkaita Rhöner Wiesen-siemeniä. Hankinta säästää uhanalaisia kasvilajikkeita ja lisää niiden esiintyvyyttä.
Alueen lapset ja nuoret osallistuvat kylvämiseen ja oppivat samalla arvostamaan alkuperäislajikkeita. (Rhön
2018.)
Saksassa (Wadden Sea and Hallig Islands of Schleswig-Holstein) biosfäärialueella harjoitetaan kokonaisvaltaista
kokemuksellista oppimista, pedagogiikkaa, jossa nuorten luonnon kunnioitus ovat keskeisessä asemassa.
Viikkokurssit tarjotaan sellaisille koululuokille, jotka keskittyvät "saaren ekologiaan ja elinympäristöön”. Lisäksi
järjestetään usean viikon oppisopimuskoulutuksia oppilaiden henkilökohtaisen kehittymisen tueksi. Brighton
and Lewes Dows –biosfäärialueella yleisöä koulutetaan ja innostetaan kasvattamaan pölyttäjiä houkuttelevia
kasveja. (Wadden Sea and Hallig Islands of Schleswig-Holstein 2018.)
Ympäristökasvatusta kohdennetaan myös muille kuin koululaisille. Ruotsin Vätternin alueella käytettävissä
olevat pellot, niityt ja laitumet viljellään ja tarjotaan kävijöille – samalla matkailijoilla ja kuluttajilla on hyvä
mahdollisuus oppia, kuinka ruokaa tuotetaan kestävästi. (East Vättern Scarp Landscape 2018.) Ruotsin
Kristianstadin kohteessa ekosysteemipalvelujen teemana on opastettu kävely, jossa kerrotaan, mitä omenasta
valmistetaan. Retkeilyyn liittyvä tarina kertoo myös muista luonnonantimista. (Kristianstad Vattenrike 2018.)
Sveitsin Parc Suissessa lapsille tarjotaan kokemuksellinen ja toiminnallinen retkireitti (Val Müstair-Parc
Naziunal 2018.)
Saksan Flusslandschaft Elbe -biosfäärikohteessa paikallinen koulu on ottanut sitoutumisensa merkiksi Unescon
laatimia tavoitteita osaksi opetussuunnitelmaa. Näitä sisältöjä ovat mm. ihmisoikeudet, kestävä kehitys ja
varallisuuden oikeudenmukainen jakautuminen. (Mittelelbe. 2018)
Sertifikaatit puoltavat laatua ja panostusta ja ne ovat luotettava pohja myös ympäristökasvatukselle.
Esimerkiksi Saksassa Schorfheide-Chorin alueella on laajasti edustettuna luomutuotannon kriteeristö (Criteria
of organic farming), ja Suomessakin käytettyä FSC-sertifikaattia (certifying of ecological forestry) käytetään
osoittamaan kestävää puuntuotantoa. (Schorfheide-Chorin 2018.)
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4.7 Muut hyödyt ja mahdollisuudet
Minna Tunkkari-Eskelinen
Unescon biosfäärialue-toimintamallissa olennaisinta on erilaisten ja eri toimialoja edustavien toimijoiden
verkosto, joka mahdollistaa monialaisen, monipuolisen yhteistyön. Useissa kohteissa on kumppanuusohjelmia,
jotka tarjoavat alueen yrityksille mahdollisuuden mm. Unescon logon käyttöön. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan
biosfäärialueelta Joensuussa toimivat Greenstar-hotelli ja paikallinen arkkitehtitoimisto käyttävät Unescon
logoa asemapaikallaan. Haastattelussa majoitusyrittäjä totesi, että logoa voisi hyödyntää vieläkin laajemmin.
Unescon statuksen käyttömahdollisuus nähdään jopa kilpailuvalttina ja vastaavia hankkeita on meneillään
Suomessa useita. (Ikonen 2018.) Suomessa Pohjois-Karjala on kehittänyt viimeisen kahden vuoden aikana
kumppanuusohjelmaa, ja tällä hetkellä kestävän toiminnan tavoitteita on rakennettu 32 toimijalle mukaan
lukien julkiset ja yksityiset toimijat. Kukin niistä on saanut käyttöönsä Unescon logon näillä allekirjoittamillaan
sitoumuksilla. Suomen Saaristomeren alue on paraillaan kokoamassa kumppaneita.
Berchtesgadener Land -kohteessa toimijat ovat sitoutuneet edistämään alueen tulevaisuuteen panostamista ja
kestävä matkailu on kaikkien yhteinen visio. (Wadden Sea and Hallig Islands of Schleswig-Holstein 2018.)
Kestävyys on avainsana Schleswig-Holsteinin kansallispuistossa: "Kun aikoo ja pääsee Kansallispuiston
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kumppaniksi - tämä on laadun lupaus”. Kumppanuus ymmärretään ja hyödynnetään eri tavoin. (Euroregion
2018.)
Esimerkiksi Schaan-Seellä yhdeksälle kumppaniyritykselle on luovutettu sertifikaatti esteettömästä palvelusta.
(Schaal-See 2018.) Waddensea of Lower Saxonyn alueella on 182 kumppanuussopimusta allekirjoitettu eri
toimijoiden kanssa, ja vastaavasti Halling Island-alueella 67 kumppanuutta. (Wadden Sea and Hallig Islands of
Schleswig-Holstein 2018.) Mansaarten biosfäärialue esittele sivustollaan 62 partneria. Eri toimijat ovat olleet
vahvasti mukana alueen perustamisesta v. 2017 saakka. (Isle of Man 2018.)
Myös Bliesgaun biosfäärialue Saksassa panostaa kumppanuushankkeeseen, jossa se hyödyntää
hankerahoituksia kehittämiseen. He järjestävät alueella mm. biosfäärialue-festivaalit ja kehittävät kestävää
ruokamatkailua. Brändiä viedään eteenpäin yhteistyöllä: "Ilman tuotteita, toimittajia ja ihmisiä Bliesgaun
brändin ei olisi mahdollista kasvaa yhtä nopeasti ja saada tunnettua arvoa". Alun perin kumppanialoite oli osa
valtakunnallista ohjelmaa "Partner National Natural Landscapes", joka käynnistettiin EUROPARCkattojärjestön kanssa jo 2008. (Bliesgau 2018.)
Alueilla voi olla useita Unescon statuksen kohteita, jotka sopivat luontevasti tukemaan toinen toistaan.
Esimerkiksi Wester Rossin kohteessa Britanniassa on myös geopark, ja koordinaattorina toimivan työaika on
puolittunut kummankin statuksen edellyttämään yhteysrooliin. Lisäksi on eri tuotebrändejä, jotka ovat
kestävän mallialueen linjassa. (Wester Ross 2018.) Ruotsin Vätternin kohteessa on gastronomian painopiste ja
Green meat, joka perustuu siellä kasvatetun lihajalosteiden myynnin edistämiseen. Verkostoituminen onkin
konseptin eräs tärkeä hyöty, jota liiketoimintaa alueella harrastavat toimijat käyttävät arjessaan. Erityisesti
matkailuyritykset toimivat verkostona ja tietävät toistensa tarjoomasta – joskus jopa tilaustilanteesta. (East
Vättern Scarp Landscape 2018.)
Ruotsissa kehitettiin konsepti biosfäärialueen lähettiläistä. Konsepti on rantautunut nyt myös Kanadaan ja
Suomeen NordMAB-verkostotapaamisten myötä. Lähettiläs on henkilö, joka haluaa olla aktiivisesti mukana
biosfäärialueen kehittämisessä ja toimii yhteyshenkilönä verkostoissa. Lähettiläät kertovat biosfäärialueen
toiminnasta ja kokoavat kentällä kulkiessaan kysymyksiä, tarpeita ja toiveita, joita voidaan viedä eteenpäin
myös hankkeina. Biosfäärialueelle lähettiläät ovat erittäin tärkeä osa myös alueen ydinliiketoimintaa. Jossain
kunnissa lähettiläs on kouluttanut päiväkoti- ja kouluikäisiä lapsia ”minilähettiläiksi”, jotka kertovat kestävästä
toiminnasta eteenpäin omassa vaikutuspiirissään (Lake Vänern Archipelago 2018.)
Ruotsin Vätternin biosfäärialueella toimii kestävän sosiaalisen kehityksen yhdistys, jonka jäsenyys on avoin
yrityksille, yhdistyksille ja järjestöille sekä yksilöille ja perheille. Jäsenet maksavat vuosimaksun, joista
karttuvilla varoilla järjestetään yhteisiä tapahtumia, koulutusta ja osa jaetaan apurahana toimintaan, joka
edistää yhdistyksen tavoitteita. Suuret lahjoitukset osoitetaan paikallisten aloitteiden mukaiseen toimintaan.
(East Vättern Scarp Landscape 2018.)
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https://www.nationalpark-wattenmeer.de/
Waddensea of Lower Saxony. 2018. Alueen verkkosivut. Saatavissa: https://www.nationalparkwattenmeer.de/nds/overview-english
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5 Biosfäärialueiden haasteita, ristiriitatilanteita ja ratkaisuja
Heidi Kinanen

5.1 Esimerkkejä eri biosfäärialueilta
Konflikteista ja haasteista eri biosfäärialueilla löytyi jonkin verran tutkittua tietoa sekä mainintoja. Erityisen
tarkasti ja analyyttisesti biosfäärin alkuvuosiin sijoittuneen konfliktin ratkaisemiseen ja dokumentoimiseen on
paneuduttu Ruotsin Östra Vätternbranterna -biosfäärialueella (engl. East Vättern Scarp Landscape Biosphere
Reserve).
Roger Olsson on kirjoittanut vuonna 2012 artikkelin En Underbar Fredag Östra Vätternbranternan
biosfäärialueen kaksikymmenvuotisesta konfliktista ja alueen eri toimijoiden matkasta yhteisymmärrykseen ja
toimivaan biosfäärialueeseen.
Östra Vätternbranternan biosfäärialueella on suuri biodiversiteetti ja kulttuurihistoriallinen arvo, ja se on myös
yksi Ruotsin tuottavimmista maatalousalueista. Biosfäärin alueella sijaitsee yksi Euroopan isoimmista
pohjavesivarastoista. Alueen monipuolisuus loi ristiriitoja ja ennakkoluuloja sen käytön suhteen ja erilaiset
näkemykset ja huolet loivat konflikteja eri toimijoiden, luonnonsuojelujärjestöjen ja paikallisten viljelijöiden
välille. Kiistan aiheiksi nousivat mm. vedenlaatu, järvien rehevöityminen ja tulva-alueiden käyttö heinän
tuotannossa.
Biosfäärialueen organisaatio otti ratkaisun etsimisessä ison roolin. Henkilökohtaisia linkkejä etsittiin ja siten
rakennettiin siltoja vastakkaisia näkemyksiä edustaneiden puolien välille. Alettiin etsiä ja osoittaa syyseuraussuhteita, ja molempien puolien asiantuntijat saivat mahdollisuuden saada äänensä todella kuuluviin.
Kaikkien kokonaiskuva tilanteesta parani ja vastapuolen tarkoituksia alettiin ymmärtää paremmin. Ihmisiä,
jotka olivat ennen olleet yhteydessä vain sanomalehtien mielipidekirjoitusten välityksellä, tuotiin samaan
tilaan ja saman pöydän ääreen keskustelemaan.
Haastattelemalla selvitettiin sidosryhmien solmukohdissa olevat henkilöt, suuret maanomistajat, suuret
maatalousyrittäjät, luonnonsuojelujärjestöt ja niiden aktiiviset paikalliset henkilöt. Tätä varten tehtiin paljon
taustaselvitystyötä. Merkittävät toimijat tunnistettiin ja luotiin luottamusryhmiä sekä järjestettiin useita
kymmeniä keskustelutilaisuuksia. Keskusteluyhteys pyrittiin avaamaan silloin, kun mitään suuria ajankohtaisia
konflikteja ei ollut meneillään. Biosfääriorganisaatio tarjosi alustan rakentaa luottamusta ja etsiä ongelmien
ratkaisuita toimien myös fasilitaattorina eri toimijoiden välisessä dialogissa. Nykyään toimija tekevät paljon
yhteistyötä, biosfäärialueen konsepti on kaikille tuttu, win-win-näkemys vallitsee molemmin puolin ja
paikalliset tuntevat sekä toisensa että biosfäärialueen merkityksen hyvin. (Olsson 2012.)

Esimerkki Virosta: West-Estonian Archipelago Biosphere Reserve
Viron West Estonian Archipelagon -biosfäärialue on kohdannut monenlaisia konflikteja olemassaolonsa aikana.
Viron ainoa biosfäärialue on yksi maailman laajimmista mutta erittäin harvaan asuttu. Perustamisvaiheessa
saaristoalueen biosfäärialueen tärkeimmäksi tehtäväksi määriteltiin maan turvaaminen intensiiviseltä viljelyltä
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ja vieraslajeilta. Tavoite herätti epäluuloja paikallisissa toimijoissa, samoin kuin ulkoapäin tulevat raamitukset
biosfääritoiminnalle, etenkin kun kontekstina oli neuvostovallasta vapautunut nuori itsenäinen Viro.
(O´Riordan & Stoll-Kleenmann 2002.)
Länsi Viron saariston biosfäärialueen kohtaamat haasteet ja konfliktit liittyvätkin erityisesti biosfäärialueen
perustamisvuoteen 1990 ja sen poliittisiin tapahtumiin. Biosfäärialue oli nimetty ja määritelty jo ennen Viron
itsenäistymistä vuonna 1991. Itsenäistymisen myötä sekä taloudellinen että poliittinen tilanne muuttui ja
joitakin alueellisia uudelleenjärjestämisiä piti tehdä. Alueen asukkailla oli yleisesti negatiivinen suhtautuminen
luonnonsuojeluun johtuen neuvostomenneisyydestä, jossa luonnonvarojen säästäminen merkitsi ylhäältä
annettuja rajoitteita alueen asukkaille. Tämä asenne elää edelleen vahvasti vanhemman väen keskuudessa,
mutta uudemmat yrittäjät, joilla ei ole Neuvostoliiton ajoista vahvaa käsitystä, suhtautuvat positiivisemmin
sekä luonnonsuojeluun että biosfääritoimintaan. (Hiidenmaan alue 2018.)

Esimerkki Tanskasta: Moen Biosphere Reserve
Moen alueelta Tanskasta on raportoitu haasteita ja ennakkoluuloja luonnonsuojelualueen perustamista
kohtaan jo ennen esitystä biosfäärialueen perustamista. Moen ja Nyordin alueelle kaavailtiin perustettavaksi
kansallispuistoa 2005, mutta esitys kaatui ympäristöministeriössä, koska ajatus kansallispuistosta huolestutti
mm. alueen maatalousyrittäjiä yritystoiminnan kasvun mahdollisuuksien näkökulmasta.
Biosfääristatuksen mahdollisuutta alettiin selvitellä 2015 pilottiprojektissa, jossa alueen toimijoita osallistettiin
laajasti jo selvittelyvaiheessa. Selvittelyvaiheessa pystyttiin käyttämään hyväksi aiemmin kaatuneen
kansallispuiston suunnittelussa mukana olleita ammattilaisia, joiden mukanaan tuoma tietotaito auttoi
esimerkiksi muodostamaan vyöhykkeet biosfäärialueelle.
Biosfääristatus Moen alueelle haettiin 2016 ja se myönnettiin 2017. Moen alueen biosfäärihakemuksessa
mainitaan tiivis yhteistyö alueen asukkaiden ja toimijoiden kesken sen yhdeksi perusajatukseksi. Alueella on
kehitetty poikkitieteellistä yhteistyötä, jossa biosfäärin toimintaan osallistetaan kaikilta sektoreilta, mm.
viranomaisten, järjestöiden ja yritysten edustajia. Biosfääristatuksen hakemisesta tiedotettiin laajasti, mm.
paikallisissa ja kansallisissa lehdissä sekä televisiossa. (Moen Biosphere Reserve 2018.)

Esimerkit Grönlannista ja Ruotsista: North-East Greenland ja Toneträsk Biosphere Reserve
Hyvin toisen tyyppisiä haasteita on ollut pohjoisimmilla biosfäärialueilla, jotka sijaitsevat harvaan asutuilla
alueilla Grönlannissa sekä Pohjois-Ruotsissa. Koillis-Grönlannin biosfäärialue perustettiin vuonna 1977 ja
Pohjois-Ruotsin Toneträskin biosfäärialue vuonna 1986. Koska alueilla on ollut vain vähän tai ei ollenkaan
vakituista asutusta, ovat nämä vanhat ja pohjoiset biosfäärialueet jääneet Sevillan strategian ulkopuolelle.
Toimintaa ei ole kyetty kehittämään, järjestämään eikä nykyaikaistamaan, kun alueilla perinteisesti asuvaa tai
toimivaa alkuperäisväestöä ei ole kyetty osallistamaan biosfääritoimintaan. Tiedotus, rahoitus ja hallinto ovat
kyseisiltä alueilta puuttuneet kokonaan tai osittain koko biosfäärien olemassaolon ajan. Tonträskin
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biosfäärialue erosi Unescon ohjelmasta vuonna 2010. Sekä Toneträskin että Grönlannin biosfäärialue ovat
olleet tutkimukseen keskittyneitä, esimerkiksi Toneträskin biosfäärialue on houkutellut vuonna 2004 400 - 500
vierailevaa tutkijaa. (Jessen 2005; Thorell, Cronert, Magntorn, Magnusson, Olsson, Johansson & Krekula 2005.)

Esimerkkejä Saksan biosfäärialueilta
Bliesgaun alueella koetusta konfliktista ja sen selvittelystä on kirjoitettu artikkeli “Protected areas and regional
development: conflicts and opporturinities – presented on the example of the Unesco biosphere reserve
Bliesgau” (Frys & Nienaber 2011). Kun Bliesgaun biosfäärialuetta oltiin perustamassa, paikalliset asukkaat
kokivat huolta maankäyttöä koskevia rajoituksia kohtaan. Kunnat tukivat perustamista ja olivat tyytyväisiä
sateenvarjobrändiin sekä biosfäärifestivaaliin, mutta eivät hahmottaneet kokonaisuutta. Biosfäärin
perustamisen ajankohtaan tuli myös tiukennuksia luonnonsuojeluun ja lisäasetukset johtivat ristiriitoihin.
Hankalaksi koettiin myös se, että Unescon statuksen mahdollistama hyöty markkinoinnissa havaittiin, mutta
sille ei voitu osoittaa rahallista hyötyä.
Asiantuntijoiden haastatteluiden pohjalta tunnistettiin alueella sekä negatiivisiksi että positiivisiksi mielletyt
biosfäärialueen vaikutukset. Riskit maataloudelle ja metsästykselle sekä kuljetukselle nähtiin uhkaavina.
Toisaalta yhteys luonnon tilan parantamisen ja biosfääristatuksen välillä nähtiin mahdollisuutena.
Biosfäärialueen positiivisina puolina koettiin luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen mahdollisuus,
vyöhykejaottelun tuomat mahdollisuudet ja maiseman säilyttäminen. Alueella oli myös huoli
ympäristöasioista, tuulivoimaloiden perustamisesta, geenimuunnelluista elintarvikkeista jne. Alueella
järjestettiin erilaisia ammattilaisen vetämiä työpajoja esimerkiksi tuulivoimaan liittyen, koska osan mielestä
tuulivoimalat pilaavat maiseman ja toisaalta uusiutuvia energiamuotoja haluttiin suosia. Artikkelin lopussa
todetaan, että Bliesgaun biosfäärin konfliktit ovat johtuneet tiedon puutteesta ja kattavalla tiedotuksella
vastaavanlaisilta haasteilta voidaan välttyä. (Frys & Nienaber 2011).
Joillakin Saksan biosfäärielueilla, kuten Waddensean-alueilla, on luonnonsuojelu hyvin vahvassa asemassa.
Vaikka rannikoiden suojelulla on Saksassa pitkät perinteet, alueen käyttörajoitukset ovat luonnollisesti
herättäneet konflikteja alueen asukkaiden, kuten kalastusta elinkeinonaan harjoittavien asukkaiden ja
luonnonsuojelijoiden kesken. Koko Waddensean alueella asuu 3,6 miljoonaa asukasta. Waddensean
esimerkkitapauksessa kuitenkin on kysymys uniikin ekosysteemin kokonaisvaltaisesta suojelusta, joka
todellisuudessa luo suuria rajoituksia ihmisen toiminnalle alueella. (Goeldner 1999.)

Muita esimerkkejä konflikteihin liittyen
Konfliktikuvausten lisäksi löytyy myös kirjoituksia vahvassa yhteisymmärryksessä perustetuista
biosfäärialueista. Tällainen on esimerkiksi Kristianstads Vattenrike -biosfäärialue, jolle on haettu
biosfääristatusta vuonna 2005. Taustatyö aloitettiin vuonna 1989, ja varsinainen biosfääriselvitystyö alkoi
1990-luvun lopulla. Paikalliset asukkaat ja maatalouden toimijat ovat olleet koko prosessin ajan mukana
avoimessa keskustelussa ja tutustuneet biosfääri-konseptiin perusteellisesti. Lähes koko prosessin ajan hanke
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on saanut vahvaa poliittista tukea sekä paikallisesti että kansallisesti (Thorell, Cronert, Maghtorn, Magnusson,
Olsson, Johansson & Krekula 2004, 111). Avointa keskustelua on käyty paljon eri sidosryhmien kanssa ja
luonnonsuojeluorganisaation malli rakennettu huolellisesti luontokeskuksen alaisuuteen (Schultz ym. 2007).
On selkeästi erittäin tärkeää, että alueen asukkaat ja toimijat tuntevat Unescon biosfäärialue-konseptin hyvin
jo hakuvaiheessa (Thorell 2004). Artikkelissa “Enchancing ecosystem management through social-ecological
inventories: Lessons from Kristianstad Vattenrike, Sweden” Schultz, Folke & Olsson (2007) kuvailevat
yhteisymmärrykseen johtavan prosessin keskeiseksi osaksi ymmärrystä, ei pelkästään ekosysteemistä, vaan
ihmisen ja ekosysteemin suhteesta. Puolto ja vastustus ovat yleensä paikallisia, joten paikallisten toimijoiden
osallistaminen keskusteluun on erittäin tärkeää. Lähes kaikkien internetsivuilla tai sosiaalisessa mediassa
mainitaan yhteistyön merkitys biosfäärialueen ylläpitämiselle.
Lähteet:
Goeldner, L. 1999. The German Wadden Sea coast: reclamation and environmental protection. Journal of
Coastal Conversation 5, s. 23 - 30. Saatavissa:
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02802736.pdf
Frys, W. & Nienaber, B. 2011. Protected areas and regional development: conflicts and opporturinities –
presented on the example of the Unesco biosphere reserve Bliesgau. European Countryside 4/2011
Hiidenmaan alue. 2018. Koordinaattori Lia Rosenbergin haastattelu [viitattu 4.9.2018] Saatavissa:
www.kogu.hiiumaa.ee
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5.2 Maa- ja metsätalouden esimerkkejä
Susanna Lahnamäki-Kivelä

Maatalous
Ruotsin ja Kanadan biosfäärialueilta on olemassa esimerkkejä, kuinka konfliktitilanteita maanomistajien, tässä
tapauksessa maanviljelijöiden, kanssa on ratkottu. Ruotsissa Kristianstadin biosfäärialueella on perustettu
työryhmä pohtimaan ja edistämään kasvinviljelyn ja ympäristönhoidon yhteensovittamisen haasteita,
erityisesti muuttolintujen ja viljanviljelyn ristiriitoja. Kurkien kevätmuutto osuu samaan aikaan maatalouden
kevätkylvöjen kanssa ja suuret kurkiparvet ovat käyneet syömässä kevätkylvöksillä muuttomatkallaan. Alueen
kosteikot ovat tärkeitä levähdysalueita kurjille muuttomatkan aikana. Kurkien suojelulle on tärkeää ylläpitää
avoimia kosteikkoja ja tämä mahdollistuu laiduntavien eläinten avulla. Kevätkylvöjen tuhoutumisen
estämiseksi vuonna 1997 perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli ratkaista tätä ongelmaa. Avuksi tulivat
lintujen tarkkailijat, jotka saapuvat paikalle kurkien kevätmuuton aikaan. He laskivat kurkien määrän ja
kynnysarvon ylittyessä kurkia alettiin ruokkia hylätylle pellolle tuotavalla vehnällä. Näin menetellen
kevätkylvöille syntyviä haittoja pystyttiin vähentämään. Työryhmässä olivat edustettuina viljelijäunioni, alueen
hallinto, kunta sekä ornitologit. (Heinrup & Schulz 2017.)
Kanadassa puolestaan petoeläimet, erityisesti karhut, ovat olleet ongelma. Watertonin biosfäärialueella on
lemassa toimenpideohjelma, joka mahdollistaa ja tukee erilaisia investointeja petovahinkojen välttämiseksi.
Eläintautien ja ruokaturvan osalta toisaalla taas on nähty villien hirvieläinten levittävän bovine turberculosis virusta (Waterton 2018.) Osana biosfäärin toimintaa on laadittu ohjeistus siitä, kuinka estää tautia levittävien
villieläinten pääsy tilakeskuksiin ja yhteyteen nautojen kanssa Riding Mountainin biosfäärillä (Riding Mountain
2018.)

Metsätalous
East Vättern Scarp maisema-alueella (Ruotsi, perustettu 2012) pitkään kestänyt konflikti kosketti
metsätaloutta. Alue on nykyisin biosfäärialue. Konfliktin aiheuttivat metsien suojelun ja talousmetsien käytön
eri näkökulmat. Eri sidosryhmätahojen ristiriitatilanne johti v. 1998 projektiin, jossa kuultiin sekä
maanomistajien pelkoja luontoarvojen tarkasta kartoittamisesta ja niiden vaikutuksesta maankäyttöön sekä
luonnonsuojelijoiden vaatimuksia laajemmasta luontoarvojen kartoittamista. Konfliktin osapuolena oli myös
alueen hallinto, jonka koettiin tekevän liian pintapuolisia arviointeja alueen luontoarvoista. Vuosituhannen
lopulla perustettu projekti mahdollisti vuoropuhelun eri sidosryhmien kesken ja yhteisen näkemyksen
muodostamisen. Tämän myötä syntyi Broadleaf Success -projekti, jossa keskityttiin lisäämään
metsänomistajien tietoisuutta leveälehtisten puiden kasvattamisesta ja sekametsistä. Projektissa tutkittiin
myös mahdollisuuksia taloudelliseen kompensaatioon, mikäli lehtipuiden lisääminen metsissä osoittautuisi
taloudellisesti heikommaksi toimintatavaksi kuin havupuiden kasvattaminen. Raportissa ei kerrottu tarkemmin
kompensaation toteuttamisesta.
Biosfääritoiminta on ollut keino toteuttaa hankkeita alueella ja sitouttaa eri sidosryhmät mukaan toimintaan
win-win-tilanteiden aikaansaamiseksi (Heinrup & Schulz 2017.)
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6 Biosfäärialueiden hallinto ja rahoitus
Mirva Leppälä
Biosfäärialueen ydintehtäviin ja sitä kautta sen kantavaan perusideaan sisältyy keskeisesti yhteistyö eri
toimijoiden ja sektoreiden välillä. Biosfääritoiminnan tavoitteet tukeutuvat omalta osaltaan alueen toimijoiden
tavoitteisiin. Yhtäältä paikallinen omistajuus ja sitoutuminen ovat toiminnallisella alueella ratkaisevia, toisaalta
toiminnan tavoitteet edellyttävät laaja-alaista osallistamista.
Biosfääristatusta hakeva alue on vastuussa hallinto- ja rahoitusmallin rakentamisesta itse ja ne tulee kuvata
varsinaisessa hakemuksessa. Suomen lainsäädännössä biosfäärialuetta ei ole määritelty, mikä mahdollistaa
joustavuutta sen hallinto- ja rahoitusvaihtoehtoihin. Tällöin alueen toimijat, biosfääritoiminta ja sen tavoitteet
määrittelevät, millainen rahoitus- ja hallintomalli palvelee parhaiten kyseistä aluetta.
Suomen biosfäärialueiden vastuuministeriönä toimii opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja
asiantuntijaministeriönä ympäristöministeriö (YM) (Ministeriövierailun muistio 2018). Suomen
osallistumisesta Unescon toimintaan vastaa OKM:n kolmivuotiskaudeksi asettama Unesco-toimikunta, joka
avustaa OKM:ää ja ulkoasiainministeriötä Unescoon liittyvien asioiden hoidossa ja valmistelussa. Lisäksi OKM
on nimennyt Unescon tiedeohjelmien koordinaatioryhmän, johon kuuluu mm. koordinaattori jokaisesta
Unescon kuudesta tiedeohjelmasta, mukaan luettuna Ihminen ja biosfääri - eli MAB-ohjelmasta (the Man and
Biosphere Program). (Suomen Akatemia 2018.)
Taulukossa 2 on esitelty Pohjois-Karjalan ja Saaristomeren biosfäärialueiden hallinnon ja rahoituksen rakenne.
Pohjois-Karjalassa toimii vuotuisen ohjausryhmän lisäksi työryhmä, kun taas Saaristomeren biosfäärialueella
on useammin kokoontuva ohjausryhmä. Suomalaisilla biosfäärialueilla toiminta on maksutonta alueen
kumppaneille. (Westerlund-Rönnberg 2018.)
Yleisesti biosfääritoiminta on vapaaehtoista ja usein maksutonta. Perusrahoitusta tarvitaan biosfäärialueen
välttämättömiin hallintokuluihin, koordinaatioon, tiedotukseen, valistukseen ja ympäristökasvatukseen sekä
esittelypaikkojen ylläpitoon. Unesco edellyttää, että biosfäärialueella on koordinaattori, joka huolehtii
biosfäärialueen yleishallinnosta ja toiminnan koordinoinnista sekä vastaa usein raportoinnista Unescolle.
Alueella tai sen läheisyydessä tulee olla myös paikka tai paikkoja, joissa alueen toimintaa ja tavoitteita
esitellään. Biosfäärialueen koordinaattorilla tulee olla luonteva sijoittumispaikka, joka mahdollistaa
sidosryhmäyhteistyön (kaupunki tai sen läheisyydessä). Toimintojen esittelyn ja koordinaattorin toimipisteen
ei tarvitse sijoittua samaan paikkaan. Lisäksi on nähty, että biosfäärikoordinaattorin tehtävä voisi olla siltavirka
eri organisaatioiden välillä. (Uusitalo, Kellomäki & Vääriskoski-Kaukanen 2008.)
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Taulukko 2. Pohjois-Karjalan ja Saaristomeren biosfäärialueiden hallinnon ja rahoituksen rakenne

Pohjois-Karjalan biosfäärialueen hallinto ja rahoitus
Ohjausryhmä
• kokoontuu kerran
vuodessa
• kokouspaikka kiertää
kunnissa
• n. 20 jäsentä: tutkimusja koulutussektori,
aluehallinto, kunnat ja
elinkeinoelämä

Työryhmä
• kokoontuu 6-8
krt/v
• jäseninä kunnat,
yritykset,
korkeakoulut
• 8 jäsentä +
koordinaattori

Toiminta ja rahoitus
• toiminta vastuutettu PohjoisKarjalan ELY-keskukselle
• toiminta perustuu
maksuttomiin
kumppanuuksiin ja
hankkeisiin, joilla yhteys
biosfäärialueeseen
• koordinaattori ainoa pysyvästi
palkattu
• koordinaattorin rahoitus YM

Saaristomeren biosfäärialueen hallinto ja rahoitus
Ohjausryhmä
• kokoontuu 4 kertaa
vuodessa
• jäseninä
asukasedustajat
Paraisten ja
Kemiönsaaren kunnista,
Metsähallitus, Elykeskus, Åbo Akademi,
Turun yliopisto

Toiminta ja rahoitus
• toiminnan vastuu Varsinais-Suomen ELY-keskuksella
• biosfääritoimiston hoitaminen yhteistyössä Paraisten ja
Kemiönsaaren kanssa
• toiminta perustuu yhteistyöhön ja hankkeisiin, joilla
yhteys biosfäärialueeseen
• koordinaattori ainoa pysyvästi palkattu; liikkuva
toimisto
• koordinaattorin rahoitus YM
• perusrahoitus n. 60 000 eur/v

Biosfääritoiminnan perusrahoituksen suurusluokka Suomessa vaihtelee välillä 60 000 – 80 000 euroa, mutta
lopullisen suuruusluokkaan vaikuttaa valittava hallintomalli, toiminnan laajuus ja alueen koko. Ruotsin
biosfäärialueet ja hakuprosessissa olevat ns. kandidaattialueet saavat n. 40 000 euron rahoituksen
valtionhallinnolta. Lisäksi alueiden on hankittava vähintään vastaava summa paikallista ja alueellista
rahoitusta. Käytännössä Ruotsissa biosfäärialueiden toiminnan vuosikustannukset ovat keskimäärin 150 000
euroa vuodessa. Poikkeuksena on Kristianstad Vattenrike -biosfäärialue, jossa kustannukset ovat n. 1 560 000
euroa vuodessa johtuen alueen ylläpitämästä luontokeskuksesta. (MacTaggart 2018; Uusitalo, Kellomäki &
Vääriskoski-Kaukanen 2008; Westerlund-Rönnberg 2018.)
Suomen biosfäärialueet saavat ympäristöministeriöltä (YM) rahoituksen koordinaattorin
palkkauskustannuksiin. Valtionhallinnon rahoitus tulevan osalta on kuitenkin tällä hetkellä auki. On
mahdollista, että jatkossa biosfäärialueiden toimintaan ei osoiteta valtionhallinnon rahoitusta. Osin tästäkin
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syystä on tärkeää, että alueiden kehittämisessä ja mahdollisen biosfääristatuksen hakemisessa lähdetään
liikkeelle paikallisesta aktiivisuudesta käsin ja toimintaan ovat sitoutuneet myös pysyvät organisaatiot (mm.
maakunnat, kunnat, tutkimussektori). (Ministeriövierailun muistio 2018.)
Perusrahoituksen lisäksi biosfäärialueet ovat usein aktiivisesti mukana hanketoiminnassa. Nykyisellään
Suomen biosfäärialueet eivät ole juridisia yksiköitä, joten ne eivät voi hakea eikä hallinnoida hankkeita itse.
(Westerlund-Rönnberg 2018.) Hankkeisiin osallistuminen on yleistä biosfäärialueilla. Esimerkiksi PohjoisKarjalan biosfäärialue osallistuu vuosina 2018 - 2022 hankkeisiin, joiden kokonaisrahoitus on 4 milj. eur
(Hokkanen 2018). Samoin esimerkiksi Ruotsissa Vattenriken -biosfäärialueella on sen perustamisen jälkeen v.
2005 ollut kymmenen vuoden sisällä 4 milj. euron edestä hankkeita (MacTaggart 2018).
Päijänteen biosfäärialueen perustamisedellytysten selvityksessä on pohdittu yhdeksi rahoituslähteeksi myös
biosfäärialueen brändin logon vuotuista käyttömaksua tai esimerkiksi kannatusyhdistyksen jäsenmaksuja
(Uusitalo, Kellomäki & Vääriskoski-Kaukanen 2008).

Muut rahoitustarpeet
Kokonaisrahoituksen tarvetta arvioitaessa on hyvä muistaa myös mahdolliseen hakemusprosessin
kustannukset. Vertailuna voidaan todeta, että Salpausselkä Geopark -hakemukseen tähtäävässä
kehittämishankkeessa on mukana 13 kuntaa, joiden omarahoitusosuus on 28 % koko hankkeen budjetista.
Kuntarahoitusosuudet perustuvat alustavaan geopark-alueen rajaukseen, ja maksuosuudet ovat suhteessa
asukaslukuun. (Räsänen 2016).

Olemassa olevat hallinto- ja rahoitusmallit
Päijänne brändiksi -hankkeessa kartoitettiin useita olemassa olevia biosfäärialueita ja niiden hallinto- ja
rahoitusmalleja, joista koottiin yhteen saman tyyppiset mallit ja mallit nimettiin ensisijaisesti niiden
päätyyppisen toiminnan mukaan (taulukko 3). Taulukossa käytetyt nimet ovat suuntaa-antavia. Kuhunkin
malliin on nostettu myös esimerkiksi biosfäärialueita, joiden toiminta suurilta osin edustaa ko. mallia. Yhteistä
eri malleille on se, että lähes kaikki sisältävät yhden työntekijän (koordinaattori), ohjausryhmän ja työryhmiä
sekä vuosittaiset eri teemalliset seminaarit.
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Taulukko 3. Hallinto- ja rahoitusmallit
1) Kuntayhteistyöhön perustuvat mallit
•
•
•

•

Perustetaan isäntäkuntaperiaatteen tai kuntien perustaman yhdistyksen pohjalta.
Isäntäkuntana voi toimia myös maakuntaliitto.
Kunnat ja maakuntaliitto vastaavat perusrahoituksesta, jolloin koordinaattorin sijoittumispaikka jokin
kunnista tai maakuntaliitto.
Vrt. Saaristomeren biosfäärialue ja Ruotsin Kristianstad -biosfäärialue (MacTaggart 2018)

2) Valtion viranomaistyöhön perustuvat mallit
•
•

•

Sopiva valtion viranomainen vastaa biosfäärialueen perusrahoituksesta ja toiminnoista.
Huom. Suomessa OKM ja YM saadun tiedon mukaan tämä malli ei jatkossa ole mahdollinen
Vrt. Pohjois-Karjalan biosfäärialue sekä West-Estonian Archipelago - biosfäärialue (Rosenberg 2018)

3) Säätiö- ja yhdistysperusteiset mallit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Usein kunnat, maakuntaliitot ja muut yhteistyökumppanit perustavat.
Ei pysyvää perusrahoitusta, eikä omaa palkattua henkilökuntaa tai säätiön jäsenet kokoavat
perusrahoituksen (avustukset, tuet, ym.).
On voittoa tavoittelematonta toimintaa.
Raportointi Unescolle tapahtuu mukana olevan julkisen tahon toimesta.
Julkisen sektorin toimijoilla kiertävä vastuu tilaisuuksien järjestämisessä.
Aktiivisesti mukana tahoja pääasiassa ympäristö- ja tutkimussektoreilta.
Tyypillisesti jonkinlainen kannatusmaksu olemassa, mutta sillä vähäinen merkitys.
Mukana olevat toimivat oman rahoituksensa turvin ja hakevat avustuksia sekä rahoitusta hankkeille,
jotka voivat halutessaan kytkeä osaksi biosfääritoimintaa.
Mallin etuna se, että toiminta vapaampaa ja siihen koetaan olevan helppo päästä mukaan, koska se
ei ole sidottu julkiseen sektoriin.
Mallin haasteina nähdään se, että asioiden edistäminen toisinaan hidasta ja tempoilevaa pysyvän
rahoituksen puutteen vuoksi.
Vrt. Biossfer Dyfi -biosfäärialue (Iso-Britannia) (Rosenberg 2018), useat Kanadan biosfäärialueista

4) Sosiaaliseen yrittäjyyteen perustuvat mallit
•
•
•

•

•

Perinteisestä järjestömallista eroaa erityisesti siten, että mukana laaja-alaisesti yritys- ja
teollisuustoiminnassa mukana olevia.
Toiminta perustuu yritysperusteiseen kulttuuriin.
Rahoitus koostuu osin avustuksista, mutta mukana vahvasti myös palvelumyyntiä mm. kestävään
kehittämiseen liittyvää strategiaopastusta, osallistamisprosesseja, valmennusta, hallinnointia ja
opetustyökaluja.
Mallin etuna nähdään se, että toiminnan rahoituksen vahva liiketoimintanäkökulma mahdollistaa
joustavan hallinnon, tuo toimintaan myös luovuutta ja vahvistaa riskien sietokykyä esim.
mahdollisten julkisten tukien vähentyessä
Vrt. Maniouagan-Uapishka biosfäärialue (Kanada) (Manicouagan-Uapishka Biosphere Reserve and
social entrepreneurship 2013.)
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7 Biosfäärialueiden viestintä
Heidi Kinanen

7.1 Biosfäärialueiden logot
Ruotsi
Ruotsin biosfäärialueille on kaikille suunniteltu omat kuvatunnuksensa, joita käytetään yksin tai yhdessä
Unescon logon kanssa tietyissä yhteyksissä. Ruotsin alueiden logosuunnittelussa ei ole yhtenäistä linjaa (kuvat
1 - 3).

Kuvat 1, 2, 3. Kuvat Ruotsin biosfäärialueiden verkkosivuilta

Tanska
Tanskan biosfäärialueella on oma logo, jota käytetään myös yhdessä Unescon logon kanssa (kuva 4).

Kuva 4. Moen biosfäärialueen logo (Moen 2018)

Viro
Viron biosfäärialueelle ei löytynyt omaa erillistä graafista tunnusta. Aluella käytetään Unescon tunnusta
yhdessä MaB-tunnuksen kanssa virolaisella tunnistetekstillä (kuva 5).
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Kuva 5. Viron biosfäärialueen logo (West- Estonian Archipelago 2018)

Saksa
Biosfäärialueiden brändäyksen ja logojen suhteen Saksalta löytyy tarkastelluista maista kaikista yhtenäisin
malli. Kaikilla Saksan kuudellatoista biosfäärialueella on käytössä yhtenäinen logomalli, jossa hyödynnetään
biosfäärialueiden kolmea vyöhykettä graafisena elementtinä: tunnuksessa on kolme sisäkkäistä ympyrää,
joiden väritys vaihtelee alueittain. Kuvatunnuksen vieressä lukee kaikissa logoissa samalla fontilla alueen nimi
(kuvat 6 - 8). Logosta on olemassa myös yhteistyökumppaneille tarkoitettu Partner-tunnus (kuvat 9 - 11). Sama
logoaihe on käytössä myös saksalaisilla luonnonpuistoilla.

Kuvat 6, 7, 8. Biosfäärialueiden logot (biosfäärialueiden verkkosivut)

Kuvat 9, 10, 11. Partner-logot (Biosfäärialueiden verkkosivut)

Virallisen logon lisäksi osalla saksalaisista biosfäärialueista on käytössä myös omia logoja, joiden suunnittelussa
ei ole yhtäläisyyksiä keskenään. Näissä mainitaan Unesco sekä biosfäärialue, ja niitä käytetään alueella
kestävän kehityksen arvojen mukaan tuotettujen tuotteiden tai palveluiden brändäyksessä.
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7.2 Esimerkkejä biosfäärialueiden brändäyksestä
Brändäysesimerkkejä Ruotsista
Arkipelagorutten – ark50
Blekingen alue on brändätty vahvasti kestävän ja vastuullisen matkailun kautta. Työ on edelleen kesken, ja
siihen on myönnetty kolmivuotinen apuraha (Årsredovisning för veksamhetsåret 2017).
Arkipelagorutten on esimerkki onnistuneesta brändäyshankkeesta, jossa ulkoilureitti on brändätty Unescon
biosfäärialuestatuksen kautta ja saatu aktiivisesti toimimaan sosiaalisessa mediassa. Akipelagoruttenille on
kehitetty oma sovellus, joka haastaa käyttäjiä vuoropuheluun muiden käyttäjien kanssa luontoelämyksestä
ARK56 -reitillä. ARK56-reitillä on visuaalisesti hyvin rakennettu nettisivu ark56.se ja hashtagina on
#arkipelagrutten. Lisäksi se on aktiivinen Facebook-sivullaan www.facebook.com/ark56sweden/. ARK56:lla on
myös Instagram-tili.
Kristianstad Vattenrike -luontokeskus
Kristianstads Vattenrike -biosfäärialueen luontokeskus-ajatus esiteltiin jo vuonna 1989. Luontokeskus rakentuu
vesiteeman ympärille ja sijaitsee Kristianstadin ympäristössä. Se käsittää lintujentarkkailutorneja,
pitkospuureittejä, jokilaivan ja 13 vierailijoille avointa ulkoilualuetta infografiikoineen. Raportin mukaan
150 000 ihmistä vierailee luontokeskuksen alueella vuosittain. Vuonna 2002 avattiin ensimmäinen ja 2003
toinen ulkoilmaluokkahuone Luontokoulun toimintaan liittyen.

Brändäysesimerkkejä Tanskasta
Moen biosfäärialueen brändinrakennussuunnitelma
Moenin biosfäärialue on visuaalisesti yhtenäisesti brändätty ja näkyy myös sosiaalisessa mediassa.
Toimintasuunnitelmassa vuosille 2017 - 2021 kerrotaan, että Moen alueen tulevaisuuden tavoitteena on
kehittää edelleen brändiään ja saada se paikallisten toimijoiden ja vierailijoiden tietoisuuteen. Biosfäärialueen
visio on tuoda kansainvälisesti tunnetuksi esimerkiksi kestävästi hallinnoidusta skandinaavisesta
rannikkoalueesta. Suunnitelmassa mainitaan myös, että Moen alueella on tarkoitus lisätä kestävästi tuotettua
paikallista ruokaa kauppojen valikoimaan ja keskittyä ekologisten tuotantotapojen lisäämiseen. Helposti
saavutettavalla, kestävästi tuotetulla paikallisella ruoalla on potentiaalia kasvaa vahvaksi brändiksi
biosfäärialueen tuella.
Myös matkailupalveluiden brändääminen biosfäärialueella on tavoite. Suunnitelmana on järjestää
brändäykseen liittyviä työpajoja, joiden tarkoituksena on auttaa identifioimaan Moenin alueen omia tarinoita
ja sitä, mikä tekee Moenista maailmalla tunnistettavan brändin. Biosfäärialueelle on julkaistu internetsivu,
luotu Facebook-ryhmä sekä avattu Instagram-tili vuonna 2016. Alueen asukkaita ja vierailijoita kannustetaan
sosiaalisessa mediassa kommunikointiin ja hashtagien (esim. #BIOSFÆREMØN) käyttöön. Työpajoissa on
ideoitu Tervetuloa Moenin biosfäärialueelle -kylttien sijoittamisesta siltojen läheisyyteen ja satamiin. Lisäksi
ideana oli jakaa asukkaille”Vildt med Vilje” -kylttejä, joita voisi pystyttää luonnontilassa oleviin, myrkyttömiin
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puutarhoihin ja mehiläisystävällisiin puutarhoihin. Työpajassa suunniteltiin myös brändäyksen apuvälineiksi
painettavia ja sähköisiä lehtisiä, ekskursioita biosfäärialueelle, tapahtumia (esim. Apple Festivalen in Stege ja
Fishing Zealand Activity Week), luentoja, konferensseja ja lehdistötiedotteita. (Moen Biosphere Reserve 2018.)

Brändäysesimerkkejä Virosta
Hiiumaa Green Label
Viron biosfäärialueen virallisella internetsivulla mainitaan alueen yhteistyökumppanit, joita on sivuston
mukaan tällä hetkellä 13 kappaletta. Joukossa on käsityöyrityksiä, majoitusyrityksiä, museoita sekä kouluja.
Hiiumaa Green Label - alueellinen tunnus esiteltiin vuonna 1996. Se on tarkoitettu matkailuun liittyvien
palveluiden työkaluksi ja on käytettävissä myös biosfääritoimintaan liittyen. Tunnus on tarkoitettu yrityksille,
jotka toimivat kestävän kehityksen arvojen mukaisesti ja tekevät parhaansa, jotteivat kuormita Hiidenmaan
luontoa (Kokovkin 2004). Saadakseen tunnuksen yrityksen pitää täyttää seuraavat kriteerit: sen täytyy lajitella
jätteet, minimoida ylimääräinen muovinkäyttö, säästää itse toiminnoissaan sekä vettä että sähköä ja kehottaa
asiakkaitaan samaan, käyttää ympäristöystävällisiä kemikaaleja, arvostaa kansallisia tai paikallisia tuotteita
sekä kyetä kertomaan alueen luonnosta ja nähtävyyksistä (Hiiumaa Green Label 2018). Merkin tarkoitus on
säilyttää elämäntapa, jota paikalliset ovat harjoittaneet vuosisatojen ajan. Lisäksi halutaan tukea paikallisten
palveluiden kehittämistä, tuoda paikallisia tuotteita markkinoille, helpottaa tuotteiden ja palveluiden etsintää,
taata korkeat standardit, lisätä kuluttajien tietoisuutta paikallisiin tuotteisiin ja tukea Hiidenmaan yritysten
yhteistyötä ja verkostoitumista. (Hiidenmaan maraton. 2018.)
Hiiumaa Green Label -yrityksiä on ollut seitsemän vuonna 2000. Toiminta on edelleen käynnissä, mutta
päivitettyä yrityslistausta ei ollut saatavissa verkosta. Hiiumaa jooksugrupp -urheiluseura on esimerkiksi saanut
merkin tammikuussa 2017 (Hiidenmaan maraton 2018.) Muita tuotteita tai palveluita, joilla on Hiiumaa Green
Label, ovat esimerkiksi puinen Hiiumaa Ruler -viivain, joka on valmistettu paikallisista puulajeista. Viivain on
myynnistä ainakin Hiidenmaan museoissa ja Puulaiu Matkamajad -matkailuyrityksessä.
Hiidemaan turisteista puolet on ollut tietoisia Green Label –merkistä, ja näistä turisteista 70 % on valinnut
majoituksen merkin alta (Malviya 2005). Länsi Viron saariston biosfäärialueella on käynnissä The Action Plan strategian uudelleen kirjoitus. Tässä suuressa ja tärkeässä roolissa tulee olemaan paikallinen ruoka ja se, että
ruoan paikallinen ja ympäristölle kestävä tuotantotapa selviävät myös sen loppukäyttäjälle (Hiidenmaa 2018.)

Brändäysesimerkkejä Saksan biosfäärialueelta
Saksassa biosfäärialueiden brändääminen on tehty järjestelmällisesti ja tasalaatuisesti. Saksa oli tarkastelluista
maista ainoa, joka oli brändännyt kaikki biosfäärialueet yhden visuaalisen teeman alle (esimerkiksi logot,
tunnukset ja esitteet). Tosin kaikki alueet eivät ole käyttäneet yhtenäistä biosfääritunnusta omilla
verkkosivuillaan, esimerkiksi Brechtesgadenin Alppien alue ja Bayeriscer Waldinin alue.
Useilla saksalaisilla biosfäärialueilla on käytössä markkinointiin tarkoitettuja ”sateenvarjotunnuksia”, joita
käytetään alueen omien, ekologisesti kestävien tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa. Näissä tunnuksissa
ei ole yhtenäistä visuaalista linjausta, eli alueiden organisaatiot tai toimijat ovat saaneet ilmeisesti itse ne
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määritellä ja suunnitella. Kullmanninn (2007) mukaan paikallisten sateenvarjologojen käyttö on joillakin
alueilla hyvin suunniteltua ja pitkälle vietyä, kun taas toisilla se oli vähemmän valmista.
”Biosfäärin sateenvarjobrändi” tai sen tyyppistä toimintaa löytyy ainakin Schofheide-Chorinin, Schaalseen,
Röhnin, Bliesgaun, Rothin ja Elbe River Landscapen alueilla. Mahdollisesti myös Pfälzerwald/Vosges du Nord –
rajan ylittävällä biosfäärialueella se on ollut suunnitteilla 2006 - 2007 (Kullmann 2007).
Sateenvarjologon käytöstä ei löytynyt mainintoja ainakaan Bayeriscer Waldin, Berchtesgaden Alppien, SudostRugenin eikä Waddensean alueen biosfääreiltä.
Saksan biosfäärialueet on esitetty internetissä selkeästi ja kattavasti, toimivine linkkeineen ja karttoineen
Saksan virallisilla matkailusivustoilla (ks. www.germany.travel/en/leisure-and-recreation/naturallandscapes/biosphere-reserves/unesco-berchtesgadener-land-biosphere.html). Niistä on myös olemassa
painettu esite suunniteltuine matkaohjelmineen, jossa käydään läpi Saksan jokainen biosfäärialue
luontokohteineen.
Saksassa on käytössä myös yhteinen Partner- logo, joka on mahdollista saada yrityksen käyttöön edistämään
kestävää, paikallista toimintaa, kun se täyttää tietyt ”kumppanuusohjelman” vaatimukset (Sudost-Rugnen
2018). Esimerkiksi Sudöst-Rugenin verkkosivulla on esittely kaikista yhteistyöyrityksistä, ja teksti siitä, kuinka
ne edistävät alueen hyvinvointia omalla toiminnallaan. Tällä hetkellä Rugenin alueella on 29 mainittua
yhteistyökumppania, ja koko Saksasta löytyy yhteensä 950 biosfäärin partneriyritystä. (Sudost-Rugen 2018.)

Schofheide-Chorin biosfäärialue
Schofheidi-Chorinin biosfäärialue on kehittänyt alueellisen tunnuksen, joka on tarkoitettu paikallisille
toimijoille luonnonmukaisten tuotteiden markkinointiin ja brändäämiseen. Sen tarkoitus on kääntää
luonnollisen tuotannon velvoite mahdollisuudeksi ja rohkaista paikallisia tuottajia sitoutumaan biosfäärin
arvoihin ja tuoda se myös kuluttajien tietoon. Tunnuksen tarkoitus on myös lisätä tuloja paikallisille yrityksille.
Pyrkimys on lisätä paikallisten tuotteiden käyttöä ja siten vähentää kuljetusmatkoja. Sijaintinsa takia Berliini on
Schofheidi-Choinin alueelliselle brändille suurin markkina-alue.
Brändin alla toimii maataloustuottajia, kukkatuottajia, mehiläistarhaajia, kalastajia, mehutuottajia,
lihajalostajia ja muita ruoan käsittelyyn ja gastronomiaan liittyviä yrityksiä, matkailualan yrityksiä, puuseppiä
jne. Saadakseen käyttää logoa tuotteidensa markkinoinnissa on yrityksen täytettävä eräitä vaatimuksia,
esimerkiksi torjunta-aineisiin ja lisäaineisiin liittyen. EU-ohjelma LEADER+ on osallistunut brändin
rahoitukseen. Vuonna 2010 laaditun PDF-dokumentin mukaan on brändin alla toiminut yli 90 yritystä.
Työpaikkoja on syntynyt 15 - 25 kappaletta, tietoisuus kestävän kehityksen asioihin on lisääntynyt ja tulokset
ovat muutenkin olleet positiivisia (Blahy & Peil 2010.)
Schaalseen biosfäärialue
Schaalseen biosfäärin alueellinen tunnus ja brändi ”Leib und Seele” on otettu käyttöön vuonna 1998.
Käynnistyessään sillä oli kolme yhteistyökumppania, ja nykyään brändin alla on jo 110 yhteistyökumppania.
(Schaalsee 2018.)
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”Leib und Seele” -merkki on etiketti, joka vaikuttaa ympäristön parantamiseen elintarvikkeiden viljelyssä ja
jalostuksessa ottaen huomioon myös kestävän kehityksen sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat. Merkin
myöntää riippumaton taho avoimen hakemuksen perusteella. Schaalseen alueellinen tunnus löytyy labelonline-etikettihausta. (Labels-online 2018.)
Bliesgaun biosfäärialue
Bliesgaun biosfäärialue on verkkosivullaan aktiivinen päivittäjä. Sivulta löytyy alueen logon alta esimerkiksi
videolinkkejä, joissa esitellään aluetta tai puhutaan ajankohtaisista ympäristöteemoista (Bliesgau 2018.)
Bliesgaun alueella järjestetään vuosittainen Biosphärenfest elokuussa (Bliesgau-Genus 2018), ja alueella on
markkinointiin kehitetty tunnus. Paikallinen markkinointi on aktiivisesti käynnissä ja käsittää valikoiman
paikallisia tuotteita. Vuoden 2007 tiedon mukaan mukana on ollut 11 tuottajaa, joilta on myyty 50 eri tuotetta
25 eri marketissa. Lisäksi järjestetään erityisiä kampanjaviikkoja ja ”kuukauden tuote”-kampanjoita. Tuotteita
ovat mm. olut, riista ja lammas. (Kullmann 2007.)
Röhnin biosfäärialue
Röhnin alueen brändistrategia on työn alla, ja alueen asukkaat näkevät siinä suuren potentiaalin. Aihetta
käsitellään avoimesti ja keskustelu on vilkasta. Röhnin alueella on myös kehitetty sateenvarjo -brändi,
laatumerkki, joka korostaa tuotannon ekologisuutta. Kullmannin (2007) mukaan sateenvarjo-logo on ollut
käytössä 125 yrityksellä, ja sen pääpaino on lihatuotannossa ja -jalosteissa. Kahdellatoista partneriyrityksellä
on käytössä yhteinen eco-regional-brändi. Biosfäärialueen yritykset haluavat käyttää alueen brändäyksessä
kasvavissa määrin biosfäärimainintaa. (Kullman 2007.)

Yhteenveto
Unescon logoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin, mutta näiden alueellisten biosfäärialuetunnusten
käyttäminen on mahdollista myös kaupallisesti. Biosfäärialue ei ole toimintamalli, joka olisi alun perin luotu
taloudellisen tuottavuuden lisäämiseen, mutta alueellisten brändien avulla statusta on voitu hyödyntää myös
markkinoinnissa. Erityisesti Saksassa ja Virossa vaikuttaa olevan meneillään aktiivista alueellista tuotteiden
brändäämistä ja paikallisia tuottajia on nostettu esiin Unescon biosfääritunnuksen alla.
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8 Biosfääritoiminnan kytkennät Unescon geopark-toimintaan
Anna Pajari
Unescolla on kolme eri ohjelmaa, joiden yhteinen tavoite on maailman kulttuurisen, biologisen ja geologisen
monimuotoisuuden vaaliminen sekä kestävän kehityksen edistäminen. Nämä ohjelmat ovat 1)
maailmanperintökohteet, 2) biosfäärialueet ja 3) Global Geopark -alueet. Maailmanperintökohteiden tarkoitus
on lyhyesti maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelu. Kohteita on listattu vuodesta 1972 lähtien.
Maailmanperintölistalla on yhteensä jo 1073 kohdetta, joista 832 kulttuuriperintökohteita ja 206
luonnonperintökohteita. (Unesco 2017a.) Suomessa on kuusi kulttuurikohdetta ja yksi luontokohde: maan
kohoaminen Merenkurkun saaristossa (Komulainen 2018). Biosfäärialue puolestaan perustuu, kuten aiemmin
jo kuvattiin, ihmisen ja luonnon sopusointuisen vuorovaikutuksen toimintamalliin. Maailmassa on jo yhteensä
686 biosfäärialuetta 122 maassa. Uusin Unescon ohjelmista on Unesco Global Geopark, jonka keskiössä on
jokin geologisesti merkittävä kohde. Geopark-alueita on 148 kohdetta 38 maassa. (Unesco 2017.)
Unescon kolmesta ohjelmasta 70 % on biosfäärialueita, kun taas maailmanperintökohteita on 28 % ja geoparkalueita toistaiseksi vasta 2%. (Unesco 2015.) Geopark esitellään tässä raportissa sen vuoksi, että PäijätHämeessa on meneillään valmisteluprosessi geopark-statuksen saamiseksi, ja sillä on oma vaikutuksensa
alueellisten toimijoiden tietoihin ja suhtautumiseen biosfäärialueisiin.
Unesco Global Geopark on yhtenäinen, selkeästi rajattu maantieteellinen alue, jossa on tieteellisesti
kansainvälisesti arvokkaiksi arvioituja geologisia kohteita. Geoparkin tavoitteena on tuoda esille kulttuurin ja
elollisen luonnon yhteydet alueen geologiaan. Toiminnan tulee pohjautua alueen luonnon ja kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja paikallisidentiteetin vahvistamiseen. Paikallisidentiteetin muodostumiselle ja vahvistumiselle on
tärkeää, että paikalliset asukkaat tuntevat kohteen geologisen ainutlaatuisuuden ja oppivat arvostamaan sitä
samalla kun voivat hyödyntää sitä myös kaupallisesti. Geopark-toiminnassa paikallisten toimijoiden rooli ja
aktiivisuus onkin olennaisen tärkeää. Geopark-alueet sopivat erittäin hyvin kestävän luontomatkailun
kohteiksi, sillä Unescon status tuo sille lisää näkyvyyttä ja luo siten myös kasvumahdollisuuksia. (Komulainen
2018.)
Suomessa on tällä hetkellä vasta yksi geopark. Se sijaitsee Rokualla. Sen lisäksi jäsenyyshakemuksen on
jättänyt jo Saimaa Geopark. Lauhanvuori-Hämeenkangas on ilmoittanut tavoitteekseen hakea statusta tänä
vuonna, siis 2018. Salpausselkä Global Geoparkin geologinen peruste olisivat Salpausselän harjut sekä laadukas
pohjavesi. Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialue on yksi Suomen kolmesta suurimmasta pohjavesialueesta.
Paikallista pohjavettä käytetään myös elintarviketeollisuuden raaka-aineena. Lisäksi Päijänteen vettä viedään
juomavedeksi myös pääkaupunkiseudulle yli miljoonan asukkaan käyttöön. Vesijärven mittavat kunnostustyöt
ovat olleet yksi maailman onnistuneimpia vesistönkunnostushankkeita ja ovat siten tehneet Vesijärvestä myös
kansainvälisesti tunnetun. Vähätellä ei myöskään voi alueen järvien ja vesistöjen virkistyskäyttöä. (Komulainen
2018.)
Kaikilla kolmella Unescon ohjelmalla on sama arvopohja, joihin sisältyy mm. luontoarvot, kestävä kehitys,
ympäristön ja kulttuurin vaaliminen sekä yritystoiminnassa myös vastuullinen liiketoiminta. Unescon (2015)
mukaan sekä biosfäärialue että geopark edistävät ympäristömyötäistä, kestävää liiketoimintaa, joka ottaa
huomioon myös yritystoiminnan sosiaalisen ulottuvuuden. Kummankin perustehtäviä ovat myös
oppilaitosyhteistyö sekä muu koulutus- ja tutkimustoiminta. Samalla tavoin perustehtäviin kuuluu myös löytää
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ja muodostaa yhteistyötä ja verkostoja sekä paikallisella, alueellisella että kansainvälisellä tasolla. Tavoitteena
on jakaa kestävään kehitykseen tähtääviä hyviä käytäntöjä. Kummankin avulla voidaan luoda mahdollisuuksia
uusille projekteille ja aktiviteeteille, joilla edistetään paikallista toimintaa ja elinkeinoelämää. Kumpikin voi
toimia myös markkinointiapuna ja myynninedistämiskeinona paikallisille tuotteille ja palveluille. (Unesco 2015;
Unesco 2017a.)
Koska kummallakin, Unescon biosfäärialuestatuksella ja Unesco Global Geopark -alueella on sama arvopohja,
ne voivat sijaita myös samalla alueella. Parhaassa tapauksessa ne voivat saada myös synergiaetuja toisistaan.
Kumpikin voi, ja niiden täytyy, rakentaa oma hallintonsa, joten mikäli niitä haetaan samalle tai lähekkäisille
alueille, hallinnossa kannattaa myös hyödyntää mahdollinen synergiaetu. (Bouamrane 2018.)
Koska ohjelmana ja statuksena biosfäärialue on vanhempi kuin geopark, yleensä mahdollista geopark-aluetta
haetaan käytännössä jo valmiille biosfäärialueelle. Päijät-Hämeessä tämä tosin voisi tapahtua myös
päinvastaisessa järjestyksessä, mikäli Salpausselkä Global Geopark -hakemus hyväksytään ja Päijänteen
alueelle päätettäisiin jossain vaiheessa hakea myös biosfäärialueen statusta. Tälle Bouamrane ei myöskään
nähnyt estettä. Hänen mielestään – mikäli biosfäärialueen statusta jossain vaiheessa päätettäisiin hakea – sitä
kannattaisi hakea nimenomaan koko Päijänteen alueelle, ei vain osaan sitä. (Bouamrane 2018.) Hakuvaiheessa
tulisi kuitenkin kuvata ja hyvin tarkasti perustella, miksi kyseistä statusta haetaan alueelle, jolla jo on toinen
Unescon aluestatus ja mitä yhteistä ja erityistä Unescon ohjelmilla halutaan saavuttaa. (Unesco 2017b.)
Aikataulu geopark-statuksen hakemiselle Salpausselän alueelle on Komulaisen (2018) mukaan seuraava:
•
•
•
•
•
•
•

Ilmoitus Unescolle aikomuksesta hakea Global Geopark-statusta 1.7.2019 mennessä
Hakemus Unescolle on jätettävä 1.10. – 30.11. välisenä aikana
Asiakirjojen tarkastus 1.12. alkaen
Kirjoituspöytäarviointi 30.4.2020 asti
Maastoarviointi 1.5. alkaen
Suositukset hakemuksen hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi / päätös hakemuksen jatkoajasta
syyskuussa 2020
Unescon johtoryhmän päätös keväällä 2021.
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