
Vastaa kyselyyn ja vaikuta!
Päijänne Brändiksi -hankkeen kyselyllä kartoitetaan mielipiteitä 
kestävästä ja vastuullisesta toiminnasta sekä Unescon biosfäärialueesta.

• Vastaamaan pääset hankkeen verkkosivun kautta: 
www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/paijannebrandiksi

• Suora linkki kyselylomakkeeseen:
https://link.webropolsurveys.com/S/80F3010F0F84A216

Kiitos vastauksestasi!
Kyselyä saa mielellään jakaa myös eteenpäin. 

http://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/paijannebrandiksi
https://link.webropolsurveys.com/S/80F3010F0F84A216
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Päijänne Brändiksi -hanke
• Rahoitusohjelma: Maaseuturahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

• Alueiden välinen: Keski-Suomi ja Päijät-Häme
Keski-Suomen ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus 

• Hallinnoija: JAMK Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Liiketoimintayksikkö, Biotalousinstituutti

• Osatoteuttaja: LAMK Lahden ammattikorkeakoulu,
Liiketalouden ja matkailun ala

• Hankkeen kesto: 1.1.-31.12.2018

• Rahoitus: n. 155 000 €



Päijänne Brändiksi -hankkeen tarkoitus

• Vahvistaa ja edistää Päijänteen alueen kestävää ja vastuullista toimintaa

• Selvittää alueen toimijoiden kiinnostusta
hakea Päijänteen alueelle Unescon biosfääristatusta

• Toimii neutraalina osapuolena osallistaen eri toimijat avoimeen keskusteluun 
ja mahdollistaen erilaisten näkemysten esille saamisen ja yhteensovittamisen

• Tuottaa kuvauksen kestävän ja vastuullisen toiminnan kehittämisestä Päijänteen alueella





Mikä ihmeen 
biosfäärialue?

Miten pääsen 
mukaan?

Mitä se
minulta vaatii?

Mitä 
biosfäärialueilla 

tehdään?

Mitä hyötyä siitä 
minulle on?

Onko pakko, jos 
ei taho?

Rajoittaako 
toimintaani?

Jos ei biosfääri, 
niin mikä sitten?



Vastauksia taustaselvityksistä
Biosfäärialueiden elinkeinot ja monimuotoisuus

Eija Viitanen ja Kirsi Knuuttila, JAMK Biotalousinstituutti

Maa- ja metsätalous biosfäärialueilla
Susanna Lahnamäki-Kivelä, JAMK Biotalousinstituutti

Kestävä matkailu, ympäristökasvatus ja tutkimus biosfäärialueilla
Minna Tunkkari-Eskelinen, JAMK Liiketoimintayksikkö

Yritysvastuu ja toiminnan hyödyt biosfäärialueilla
Anna Pajari, LAMK Liiketalous ja matkailu

Konfliktit ja vuoropuhelu biosfäärialueilla
Heidi Kinanen ja Joanna Vihtonen, LAMK Liiketalous ja matkailu

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@jamk.fi tai etunimi.sukunimi@lamk.fi

mailto:etunimi.sukunimi@jamk.fi
mailto:etunimi.sukunimi@jamk.fi


Esityksen esimerkit aineistosta
Maa (biosfäärialueiden lukumäärä)
• Ruotsi (5)
• Tanska (2)
• Suomi (2)
• Norja (1)
• Saksa (16)

• Viro (1)
• Latvia (1)
• Sveitsi (1)
• Brittein saaret (6)
• Kanada (6)

Lähteitä: julkiset verkkosivut ja raportit, täydentävät sähköpostikyselyt alueille



Päijänne Brändiksi

Unescon biosfäärialueet ovat kansainvälinen
verkosto kestävän kehityksen mallialueita



Lähde: Biosphere Smart -tiedonjakoportaali  www.biospheresmart.org

686 biosfäärialuetta 122 maassa

http://www.biospheresmart.org/


Kuva: media.vanerkulle.org/2013/09/2014_3-reseberättelse-ambassadörer.pdf

Kuva: biosfaromrade.org/biosfarkandidat-voxnadalen/

Ekologinen 
kestävyys

Sosiaalinen ja 
kulttuurinen kestävyys

Taloudellinen
kestävyys

Kuva: www.biosphere.im/who-involved/



Miten tutkimus näyttäytyy Unescon biosfäärialueilla?

Kuva: muep.mau.se/handle/2043/16769

• Perinteistä biologian, maantieteen 
ja yhteiskunnallista tutkimusta

• Monialaista tutkimusyhteistyötä 
enenevissä määrin

• Tutkijoiden työn merkityksellisyys 
käytännössä



Millaista ympäristökasvatusta on Unescon biosfäärialueilla?

• Nuoret takaisin luontoon

• Alkutuotantoon tutustuminen

• Luonnon kunnioittaminen

• Ekosysteemi tutuksi kaikille

Kuva: vanerkulle.org/om-biosfaren/biosfarambassadorer/
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Päijänne Brändiksi

Maa- ja metsätalous

Tarkastelun tehnyt:
Susanna Lahnamäki-Kivelä, MMM agronomi

JAMK Biotalousinstituutti



Maa- ja metsätalouden tarkastelu biosfäärialueilla

• Kohteena maat, joissa osin maa- ja metsätaloudessa yhteneväinen 
kulttuuri ja/tai ilmasto-olosuhteet

• Pyritty löytämään kokemuksia maanviljelyn ja biosfäärin tavoitteiden 
yhteensovittamisesta

• Metsätalouden osalta havainnoitu erityisesti metsätalouden 
harjoittamista biosfäärin alueella



Maataloutta pienimuotoisesta tavanomaiseen 

• Rikkaan eläin- ja kasvilajiston sekä 
kulttuurimaiseman ylläpitäminen

• Laiduntavat eläimet

• Viestinnässä esillä erityisesti luomutuotanto ja 
pienimuotoisuus (biosfäärin brändiarvo)

• Myös kuvausta tavanomaisesta viljelystä 
Kuva: pxhere.com



Ratkaisuja konflikteihin ja 
tukea kestävyyden parantamiseksi
• Tavanomaisessa viljelyssä kohdattu haasteita biosfäärialueen tavoitteiden 

saavuttamiseksi
→ Biosfääritoimijat työskennelleet ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi

Esimerkki: Ruotsissa samalla alueella lintujen muuttoalue ja voimakas viljanviljelyalue
→ perustettu työryhmä ratkomaan ongelmia

Esimerkki: Kanadassa karhujen aiheuttamia tuhoja viljan varastoinnissa
→ yhteistyössä ideoitiin ja rakennettiin tuhoja estävät varastot

• Biosfäärialueen kautta tukea maatalouden ekologisen kestävyyden 
parantamiseksi, esim. koulutusta uusituvista energiamuodoista 



Metsät usein esillä luontoarvojen kautta

• Tyypillisesti kuvattu Natura 2000 -alueita, kansallis- ja luonnonpuistoja

• Erityiset metsäympäristöt, esim. harvinaiset puulajit

• Talousmetsien sertifikaatit

• Puusepänteollisuus, joka perustuu biosfäärialueelta saatavaan puuhun



Metsien talouskäyttö biosfäärialueilla

• Usein biosfäärialueet muodostuneet jo olemassa olevan luonnonsuojelualueen 
ympärille
→ Alueet olleet pois jo entuudestaan metsätalouden käytöstä

• Osalla biosfäärialueista metsäteollisuuden tuotantoyksikköjä
• Puulajisuhteiden monipuolistaminen ja lehtipuiden osuuden lisääminen 

metsälöillä
• Koulutusta lehtipuiden kasvattamisesta tukkipuiksi
• Yhdellä alueella raportoitiin haettavan tarkempaa säätelyä luonnon käytölle 

(Latvia, bf-alue rakentui jo olemassa olevan luonnonpuiston alueelle)



Metsäyhtiöiden näkemyksen kartoittaminen

• Keskustelut PulPaper | PacTec | Wood & Bioenergy 2018 -messuilla ja 
sähköpostikysely: Kotkamills, UPM-Kymmene, Stora-Enso, Sappi, MetsäGroup

• Lähtökohtaisesti uusi asia, neutraali suhtautuminen

• Koska ei vaikutusta lainsäädäntöön, eikä puun sertifikaatioon, ei nähdä olevan 
vaikutusta asiakkaiden vaatimuksiin, eikä puun ostamiseen

”Mitä mieltä olette puun ostamisesta Unescon biosfäärialueelta?”



Päijänne Brändiksi

Miten matkailu näyttäytyy Unescon 
biosfäärialueilla?



Verkostot ja kumppanuudet
• Toiminnallisuus-kriteeri
• Eri toimialat mukana 

kumppanuusohjelmissa
• Kumppanuus on lupaus laadusta
• Kumppanuuksia voi olla paljon; 

ne eivät vaadi rahoitusta
• Kumppaneiden kanssa voidaan 

tehdä erillisrahoitettuja hankkeita 
tai projekteja

Kuva: www.spreewald.de/tourismusverband-spreewald-e-v/



Projektit ja hankkeet 

• Alan työllisyys ja osaamisen 
johtaminen

• ’Siltojen’ rakentaminen
• Alueen matkailutarve
• Nuorten matkailusivistys

Kuva: www.nationalpark-partner-wattenmeer-nds.de/karte



Kestävä matkailu* ja Unescon biosfäärialue**
*  Tarkoittaa parempaa paikkaa sekä siellä 
asuville että matkailijoille (Harold Goodwin)
Tutustu JAMKin koordinoimaan Suomen ICRT-verkostoon: 
https://www.jamk.fi/en/Research-and-Development/RDI-Projects/icrt-
finland/icrtfinland/

**  Alue, joka aikoo 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 1984)

Kuva: www.biosphaerengebiet-alb.de/images/downloads/2013-07-24-PESCH-Imagebroschre_BG-engl_Internet.pdf

https://www.jamk.fi/en/Research-and-Development/RDI-Projects/icrt-finland/icrtfinland/


Kuva: Tommi Berg

Päijänteellä on jo
• kestäviä arvoja
• kumppanuuksia
• hankkeita

Kuva: www.biosphaerengebiet-alb.de/images/downloads/2013-07-24-PESCH-Imagebroschre_BG-engl_Internet.pdf



Päijänne Brändiksi

Millaisia rooleja yrityksillä on biosfääritoiminnassa?
Yrityskumppanuudet, yritysvastuu ja viestintä



Miten yrityskumppanit näkyvät viestinnässä?

• Vaihtelee suuresti
• Ei mainintaa <->  suorat linkit yrityksiin
• Tarkat tavoitteet vs. yleinen taso



Miten statusta hyödynnetään Ruotsissa?

• Nedre Dalälven
• Vänerskärgården
• Östra Vätterbrantern



Muutama esimerkki Saksasta

• Yhteistyö ja 
-markkinointi

• Rhön
• Südost-Rügen
• Bliesgau



Viestintä

• Linkit sivuilla
• Oman alueen logo
• Saksa systemaattisin



Konfliktit

• Ruotsista useita esimerkkejä, joissa eri tahot ovat olleet vastakkain. 
Yleensä asiat ovat ratkenneet avoimen keskustelun avulla, jossa 
opitaan ymmärtämään toisten näkökantoja ja hakemalla luovia 
ratkaisuja yhdessä. 

• Unescolla on työkaluja konfliktien ratkaisuun.
• Kristianstad Vattenrike



Biosfäärialue on merkittävä hanketoimija
Hankkeet joissa Pohjois-Karjalan biosfäärialue on mukana 2018-2022

SHAPE 
(Sustainable Heritage Areas – Partnerships for 
Ecotourism)

1,4 milj. 
euroa

Alueelliset matkailuyhdistysjet ja kymmeniä matkailuyrityksiä 
(Suomi, Norja, Skotlanti, Islanti, Grönlanti, Kanada)

SUPER (Sustainability Under Pressure: 
Environmental Resilience in natural and 
cultural heritage areas with intensive 
recreation)

0,6 milj. 
euroa

ELY-keskus, Metsähallitus, Oulun yliopisto
(Suomi, Venäjä)

NaturBeST (Green Nature Based Solutions in 
Tourism to reduce negative impact on the 
environment)

0,4 milj. 
euroa

ELY-keskus, SYKE
(Suomi, Venäjä)

BioKarelia (Cross-border tools for biodiversity 
hotspots preservation via monitoring and 
prevention of forest fires along Russian-Finnish 
border)

0,6 milj. 
euroa

LUKE, Ely-keskus, Arbonaut OY  (Suomi, Venäjä)

FRESHABIT Koitajoki (osa kansallista 
FRESHABIT-hanketta)

2 milj.
(koko
hanke 23)

Ilomantsin kunta, Koitajoen kalastusalue, Itä-Suomen yliopisto, 
ELY-keskus, Metsähallitus, Metsäkeskus, Yhtiöistä mm. VAPO Oy, 
TORNATOR, UPM, ENDOMINES Oy



Raportti taustaselvityksistä

• Raportti Päijänne Brändiksi -hankkeen 
taustaselvityksistä julkaistaan marraskuussa

• Käytettävissä hankkeen päätöstyöpajan 
aineistona



Päijänne Brändiksi

Kiitos!

Tutustu ja seuraa Päijänne Brändiksi -hankkeen kuulumisia verkossa:
www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/paijannebrandiksi
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