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Man and the Biosphere -
ohjelma (MAB)
• Juuret 1970-luvulla laaditussa Unescon tiedeohjelmassa
• Nykyään kansainvälinen toimintaverkosto ekologisen, 

taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden edistämiseen
• Päivitykset:

>Sevillan strategia 1995
>Lima Action Plan 2016
> Agenda 2030 –tavoitteet

• Ei rajoitteita, vaan aktiivista toimintaa



Kestävän kehityksen edistäminen
-sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän

ihmisten elinolosuhteita parantavan
kehityksen edistäminen 

Luonnon monimuotoisuuden suojelu
-maisemien, ekosysteemien, lajien ja geneettisen moni-
muotoisuuden suojelu

Tiedonkeruun ja tiedonvaihdon tukeminen
-kestävää kehitystä sekä luonto- ja kulttuuriperinnön suojelua 
edistävien kehittämis- ja mallihankkeiden, ympäristökasvatuksen  sekä 
monitieteisen tutkimuksen ja seurannan tukeminen



Lähde: Biosphere Smart -tiedonjakoportaali  www.biospheresmart.org

Yli 700 biosfäärialuetta 129 maassa



NordMAB -verkosto



Agenda 2030
Sustainable
Development
Goals





Place, Date

8 PARTNERS:
6 SHAs 
2 Universities 

33 ASSOCIATED PARTNERS: 
Canada, Faroes, Finland, Greenland, Iceland, 
Ireland, Northern Ireland, Norway, Sweden

SHAPE
Sustainable
Heritage
Areas:
Partnerships
for 
Ecotourism



•Ruotsissa seitsemän aluetta
•Tanskassa kaksi aluetta
•Norjassa yksi alue ja yksi kandidaatti

Suomessa:
•Pohjois-Karjalan biosfäärialue: www.kareliabiosphere.fi
•Saaristomeren biosfäärialue: 
•www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi
•Päijänne  -kandidaatti
www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi

Biosfäärialueet Pohjoismaissa



Biosfäärialueet Suomessa ja  
Päijänteen biosfäärialuealoite

• Suomessa kaksi biosfäärialuetta,

 Pohjois-Karjalan biosfäärialue v.1992 
laajennettu v. 2008; 

 Saaristomeren biosfäärialue v. 1994 
laajennettu v. 2010 

• Päijänteen biosfäärialueen ajatus  >esillä 
ensimmäisen kerran Päijänne -foorumissa 
v. 2004 , 

• Päijänne –hanke ja esiselvitys    
perustamisedellytyksistä v. 2007-8 

• Päijänne Brändiksi –hanke v. 
2018/JAMK,LAMK

Lake Päijänne



Lake Päijänne Biosphere 
initiative…

• Options for bordering the area

• Watersurface area of the lake Päijänne 1100km2

• Municipality borders (12/7+5)
• 8580 km²; over 300 000 inhabitants 

• Watercatchment area bordering
• 3095 km²; about 130 000 inhabitants

• Variety in intensity of human and economic
activities in the area





Keski-Suomen 
Maakuntakaava-17
karttaote



Kulttuuriympäristöt kestävään käyttöön

• Alvar Aalto, Säynätsalon 
kunnantalo 
https://www.tavolobianco.com/

• Struven ketjun Oravivuoren
mittauspiste UNESCOn
maailmanperintökohde 
http://maailmanperinto.humak.fi/
hanke/

• Villa Hiidenmäki, Jämsä

• Paikallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö, jossa 
asemakaavalla suojeltu pihapiiri ja 
rakennuksia, muinaismuistolailla
suojeltu  rautakautinen kalmisto ja 
luonnonsuojelualue Jämsänjoen
rannalla ja valtatie 9 varrella. 

• Historiallisessa ympäristössä 
toimiva matkailupalvelu- ja 
majoitusyritys

• Tilan omistajat hyödyntävät 
maisemallisesti haastavaa alueen 
historiaa ja lähellä sijaitsevaa 
muinaisjäännösaluetta sekä 
luonnonsuojelualuetta 
toiminnassaan. Myös arkeologisia 
löytöjä  tuotteistetaan uusiksi 
designtuotteiksi. 
http://www.villahiidenmaki.fi/fin/
historia-ja-luonto/



Aktiivista yritystoimintaa ja kestäviä ratkaisuja

• Kestävästi toimivia yrityksiä on jo alueella

• Matkailuyritykset kiinnostuneita kestävistä ja 
vastuullisista ratkaisuista, esim.  Nukula

• Kaupungit ja kunnat hakevat kestäviä ratkaisuja: 
Resussiviisaus, biokaasun tuotanto, hiilineutraalit 
(HINKU) kunnat

• Muurame, Joutsa ja Toivakka tehneet päätöksen 
olla mukana edistämässä biosfäärialueen saamista 
Päijänteelle, Jyväskylä tulossa mukaan

”Ensimmäiset biosfääriyritykset 

Päijänteellä”:

Komppa-Seppälä /JärkiSärki

Nukula

Nokka OY







Ympäristökasvatusta

• Kestävän kehityksen koulujen verkoston 
edistäminen Päijänteellä (”Vihreä lippu”, UNESCO -
koulut)

• Keski-Suomen ELY-keskuksella  
ympäristökasvatuksen valtakunnallinen 
koordinaatiorooli

• Keski-Suomessa kestävän elämäntavan 
yhteistyöryhmä KYKY

• Ympäristökasvatuksen kehittämiskeskusten 
verkosto (KETO)

•



Biosphere education in schools and daycare



Tutkimus tukemaan kestäviä ratkaisuja/JYU/Teea Kortetmäki



• Iso-Britannian 
valtiovarainministeriön 
tilaama raportti: julk.2/21

• Partha Dasgupta: talous ei ole 
irrallaan luonnosta; luontoa 
ei ole nähty pääomana, 
varallisuutena ja vaurauden 
lähteenä sillä tavoin kuin 
inhimillistä ja tuotannollista 
pääomaa

• Luontokadon odotetaan 
nousevan kv-politiikan 
kärkiaiheeksi, kun globaalia 
politiikkaa linjataan 
biodiversiteetti- ja 
ilmastosopimusneuvotteluissa 

Dasgupta -raportti



• Management plan/

• Päijänteen historia/asuttamishistoria/elämänmuodot

• Puunjalostusteollisuuden historia

• Taiteilijat Päijänteellä

• Pyöräilymatkailu/ -reitistöt –ryhmä

• Keskustelualusta

>Salolan tuulipuistoryhmä, ”polttovapaa Jyväskylä” -ryhmä

Sisältöjä biosfäärialueelle



Cooperation with other Biosphere areas
- A Network of 669 areas in 120 countries -

• Possibilities for enterprises to 
export environmental
knowledge, capacity building, 
products

• Sharing  good ideas, innovation, 
working together

• Research cooperation between
schools and universities (eg. 
Climate change)

• Student Exchange between
countries



Kestävän kehityksen edistäminen

• Kestävä kehitys tarkoittaa, että kehitys on 
ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti sillä tavoin kestävää, että se 
tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta 
sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat 
tarpeensa (Selvitys Päijänteen biosfäärialueen 
perustamisedellytyksistä 2008) 

•
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