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TYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2010 (kokous 26) 
 
 
Aika: torstai 18.2.2010, klo 9-11 
Paikka: Ympäristöministeriö, kokoushuone K01 (Kuukkeli) 
 
 
Läsnä: Mikko Kuusinen, YM (pj.) 
 Risto Ihalainen, UM 
 Matti Nummelin, UM 
 Johanna Niemivuo-Lahti, MMM 
 Petri Heinonen, MH 
 Ilpo Kuronen, SLL 
 Saara Jääskeläinen, LVM 
 Anneli Törrönen, STM 
 Maija Hakanen, Kuntaliitto 
 Kurt Hemnell, MTK 
 Sami Heikkilä, PLM 
 Lotta Ruokanen, Allianssi 
 Juhani Lokki, LTKM 
 Leif Schulman, LTKM 
 Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE 
 Marina von Weissenberg, YM (siht.) 
 Teemu Rintala, SYKE (siht.) 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Mikko Kuusinen (YM) avasi kokouksen ja toivotti osanottajat 
tervetulleiksi. 

2. Bd –seurantatyöryhmä muisti LTKM:n eläkkeelle siirtyvää johtajaa Juhani Lokkia bd –
aiheisella T-paidalla. Juhani Lokin seuraajaksi siirtyy kasvitieteellisen puutarhan ja 
kasvimuseon johtaja Leif Schulman. 

3. Edellisen kokouksen (21.1.2010) pöytäkirja hyväksyttiin. 
4. Ajankohtaiset asiat. 

 
• Sipoonkorven kansallispuistohanke etenee MH julkistaa parhaillaan esityksen 

Sipoonkorven kansallispuiston edellytyksistä. 
 

• Selkämeren kp 
 

• YM ja SYKE yhteinen merimetsoseminaari Itämeren alueen. Suomi ehdotti 
keskeisten merimetsotiedot koottaisiin HELCOM:in habitaattiryhmän alle 

 



• Lajien 4. uhanalaisuusarviointi valmistuu loka-marraskuun vaihteessa. 30 000 lajin 
dokumentointi tarkistettu. 20 000 lajia jäljellä. 

 
• Marina von Weissenberg kertoi ympäristöministeri Paula Lehtomäen osallistuvan 

YK:n hallintoneuvoston Balin (24.-26.2) kokoukseen. Tavoitteena edistää IPBES –
paneelin muodostamista UNEPIN myötävaikutuksella.  

 
• Marina informoi myös 19.2 Säätytalolla pidettävästä Luonnontila –seminaarista, 

johon on ilmoittautunut yli 130 osallistujaa. 
 

• Johanna Niemivuo-Lahti informoi MMM:n 18.2 Tampereella järjestämästä 
Maaseudun kehittämisohjelman Ympäristö 2010 teemasta, jonka suojelijana on 
tasavallan presidentti Tarja Halonen 
 

 
5. Jukka-Pekka Jäppinen kertoi Trondheimin (1.-5.2.2010) kokouksesta, jossa tuotettiin 

täydentäviä bd -tavoitteita 2010+ ajanjaksolle. Intensiivisessä ja hyvin järjestetyssä 
kokouksessa oli yli 300 osallistujaa, yli 100 maasta.  

• Kokouksessa kävi ilmi useaan otteeseen, että ekosysteemipalvelut ovat rapautumassa 
kansainvälisesti. Vaikutukset näkyvät muun muassa kehitysmaiden ruokaturvan 
heikkenemisenä, koralliriuttojen tuhoutumisena, Amazonasin alueen 
sademetsäkatona sekä kosteikkojen ja mangrovemetsien pirstoutumisena. 

• 2010+ tavoitteina on aktivoida toimintaa kohdennetuilla alueilla sekä valtavirtaistaa 
bd – toimintaa. Erittäin tärkeä rooli on myös viestinnällä ja päättäjien 
vakuuttamisella. Biodiversiteetti olisi miellettävä kestävän kehityksen pääomaksi. 
Myös ekosysteemipalvelut olisi tuotteistettava ja integroitava muuhun talouteen sekä 
elinkeinoelämään. 
 

 
6. Marina von Weissenberg  

 
 

7. Teemu Rintala ja Marina von Weissenberg esittelivät bd - toimintaohjelman tavoitteiden ja 
toimenpiteiden täydennyksiä elinympäristöjen ja lajisuojelun osalta. 

• Täydennyksiä toimitettiin loppuvuodesta kiitettävästi eri hallinnonaloilta 
• Ilmoitettujen toimien toivotaan jatkossa vastaavan hieman konkreettisemmin bd – 

toimintaohjelman tavoitteisiin. 
 

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 

puheenjohtaja    Mikko Kuusinen 
 
 
sihteeri    Teemu Rintala 
 
jakelu: Työryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet, sihteerit ja pysyvät 
asiantuntijat 


