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Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman 

toteutusta ja seurantaa edistävä työryhmä 2006-2016 (YM016:00/2007) 

 

 

Pöytäkirja 

 

TYÖRYHMÄN KOKOUS 5/2010 (kokous 29) 

 

 

Aika: torstai 10.6.2010, klo 13-15 

Paikka: Ympäristöministeriö, kokoushuone K01 (Kuukkeli) 

 

Läsnä: Timo Tanninen, YM (pj.) 

 Johanna Niemivuo-Lahti, MMM 

 Ilpo Kuronen, SLL 

 Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE 

 Lea Houtsonen, Opetushallitus 

 Mikko Kuusinen, YM 

Katja Huumo, YM 

Mika Honkanen, TEM 

Tanja Rantanen, VM 

Petri Heinonen, MH 

 Marina von Weissenberg, YM (siht.) 

 Teemu Rintala, SYKE (siht.) 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Timo Tanninen (YM) avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen (29.4.2010) pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

3. Ajankohtaiset asiat 

 Tanninen informoi kestävän kehityksen toimikunnan kokouksessa esillä olleesta monimuotoisuuden 

tutkimusohjelmasta, jota yritetään saada mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan. Tutkimusohjelmalla 

olisi vahva yhteiskunnallinen, taloudellinen ja koulutuksellinen ulottuvuus. 

 Porvoon kansallinen kaupunkipuisto perustettiin 18.5 2010. 

 Biodiversiteetin kansainvälinen teemapäivä oli 22.5.2010. 

 Maailman ympäristöpäivää vietettiin 5.6.2010. 

 EU:n Green week-tapahtuma oli kesäkuun alussa. 

 Suomi isännöi Business & Biodiversity seminaaria marraskuussa 

 METSO:n väliarvion mukaan ohjelma on onnistunut tavoitteissaan hyvin. 

 

4. Marina von Weissenberg esitti SBSTTA 14 tieteellis-teknisen työryhmän kokouksen (Nairobi 

10.-21.5.2010) tuloksia. 

Kokouksen keskeisimmät tulokset olivat: 

 Yleisesti Suomen panos ja asiantuntemus SBSTTA-14 kokouksessa oli hyvä.  

 Suomi toimi puheenjohtajana kahdessa pienryhmässä (Heikki Toivonen ilmastonmuutos ja 

biodiversiteetti sekä Johanna Niemivuo-Lahti vieraslajit). 

 Kokouksessa oli kuusi työohjelmaa syvätarkastelussa (sisävesi-, meri ja rannikko-, suojelualue-, 

vuoristotyöohjelmat-, kestävä käyttö sekä ilmaston muutos). 

 Merityöohjelmaan saatiin mukaan ensikertaa Itämeren kaltaiset semi closed sea-alueet 

 GBO 3 -raportti esitteli kokouksen ensimmäisenä päivänä biodiversiteetin globaalia tilaa ja sen 

perusviesti usealla sektorilla oli vakava. 
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 2020 tavoitteita muotoiltiin esimerkiksi suojelualuetavoitteiden osalta. Esitykset vaihtelivat 

jäsenmaittain 6 – 20 % välillä. 

 Suurimmat erimielisyydet käytiin biodiversiteetin suojelun ja tulevan strategisten tavoitteiden 

rahoituksesta.  

  

5. Jukka-Pekka Jäppinen esitteli CBD:n toimeenpanon 3. seurantakokouksen (WGRI-3) 

tuloksia. 

 Kokouksen tärkeimmät tavoitteet olivat CBD:n strategisen suunnitelman päivittäminen vuosille 

2011‒2020. Kyseiselle aikavälille sijoittuvat myös visio, missio, päämäärät ja tavoitteet sekä CBD:n 

rahoituskysymykset. 

 COP 10:lle esitettävistä visiosta esillä oli kaksi vaihtoehtoa: vaihtoehto 1:n mukaan biodiversiteetin 

köyhtymisen pysäyttämistä kohti edetään mahdollisimman tehokkaasti ja vaihtoehto 2:n mukaan 

biodiversiteetin köyhtyminen pysäytetään vuoteen 2020 mennessä. 

 Vaihtoehto 2:n hyväksyminen ja toteuttaminen edellyttää vähintään 100-kertaista resurssien lisäystä. 

 

6. Teemu Rintala esitteli bd-toimintaohjelman toteutumista ja vuoden 2010 jälkeisiä tavoitteita. 

 SBSTTA kokouksessa kirjatut kansainväliset päämäärät ja tavoitteet muodostanevat myös Suomen 

biodiversiteettistrategian tulevan kehikon. 

 Kansallisella tasolla toimintaohjelman toteutumisessa toimenpidekohtaisia onnistumisia ja 

parannettavaa oli kaikissa osioissa. 

 Toimenpiteiden ytimekkään muotoilun ja selkeän vastuutahon osoittamisen arveltiin vaikuttavan 

positiivisesti toimenpiteiden toteutumiseen. 

 Yksittäisiä onnistumisia toimenpiteissä oli muun muassa virtavesissä lisääntyvien kalalajien 

vaellusreittien kunnostuksissa, ennallistamisen seurantamenetelmien kehittämisessä ja Suomen 

uhanalaisten lajien kokonaisarvioinnin toteutuksessa. 

 Lisäpanostusta vaativia toimenpiteitä olivat muun muassa pienvesiin kohdistuvat 

ennallistamistoimenpiteet, kunnostusojitusten suunnittelu ja luopuminen luonnontilaisten soiden 

kuivattamisesta maa ja metsätalouskäyttöön sekä perinnebiotooppien hoidon jatkuvuus. 

 

7. Teemu Rintala esitteli kesän aikana julkaistavaa PUTTE-ohjelmasta rahoitusta saanutta 

Suomen luteet -opaskirjaa. 

 Kirja esittelee Suomesta tavatut 507 ludelajia lajikuvineen, levinneisyyskarttoineen ja 

elintapatietoineen 

 Kirjan kohdeyleisöä ovat yhtälailla tutkijat, luontoharrastajat kuin luonnosta kiinnostuneet nuoret ja 

lapset. 

 

8. Muut asiat 

 Petri Heinonen informoi MH:n metsien kulttuuriperintökohteiden inventoinnista, joka kestää 

vuoteen 2015 

 Lea Houtsonen informoi Metsä kasvatuksessa -tapahtumasta (Lahti 16.9.2010), jossa kohtaavat 

metsäalan ja kasvatusalan ihmiset. 

 Seuraava bd-työryhmän kokous päätettiin pitää 25.8.2010 

 

9. Puheenjohtaja Timo Tanninen päätti kokouksen. 

 

 

 

Puheenjohtaja    Timo Tanninen 

 

 

Sihteeri   Teemu Rintala 

 

Jakelu: Työryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet, sihteerit ja pysyvät asiantuntijat. 


