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1. Puheenjohtaja Timo Tanninen (YM) avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 
2. Edellisen kokouksen (18.3.2010) pöytäkirja hyväksyttiin. 
3. Ajankohtaiset asiat. 

 
Puheenjohtaja Timo Tanninen kertoi ajankohtaisista tapahtumista. 
 
 

• Natura 2000-verkoston täydennys kesäkuun puolessa välissä valtioneuvostoon, koskee 
etenkin mereisiä ympäristöjä 

• Sipoonkorven kansallispuistoesitys lausunnolla parhaillaan 
• EPRG:n (Environment Policy Review Group) kokouksessa Brysselissä oli painokkaasti 

esillä muun muassa EU:n omat biodiversiteettitavoitteet 



• EU:n Greenweek 1.-4.6.2010 
• Todettiin myös Suomen allekirjoittaneen IUCN:n puitesopimuksen vuotuisesta 

rahoitusosuudesta (noin 2 milj.€). 
 
 
 

4. Pekka Salminen (YM) esitteli Lutu-toimintasuunnitelman luonnosta. 
 

• Lutu-työryhmän ehdotus toimintasuunnitelmasta jätetään bd-seurantatyöryhmälle lokakuun 
loppuun mennessä. 

• Lähtökohtana on ollut kuvata luontotyyppien uhanalaisuuden nykytilanne ja ehdottaa 
riittävän konkreettisia toimenpiteitä laajaa keinovalikoimaa hyödyntäen. 
 

• Toimintasuunnitelman toivottiin olevan linjassa seuraavan hallitusohjelman 
luonnonsuojelutavoitteiden kanssa. Esimerkiksi METSO-ohjelman tyylinen meri/vesi- 
luontotyyppien tilan parantamiseen tähtäävä ohjelma olisi tarpeellinen. 

 
• Todettiin että luontotyypit on hyvä tarkkuustaso, jolla kunnat kykenevät toimimaan 

monimuotoisuuden hyväksi. Niin ikään toimintaohjelman päätelmät ja dokumentoinnit ovat 
täsmällisiä, mutta konkreettiset ehdotukset toistaiseksi kovin yleisellä tasolla.  

 
• Toimintasuunnitelmaan kaivattiin myös selkeää kiireellisyysjärjestystä, vastuunjakoa ja 

aikataulua toimenpiteistä. 
 

 
 
 

5. Niko Urho (YM) kertoi pohjoismaisen synergiasymposion tuloksista 
 
• Symposion tavoitteena oli tunnustella synergioiden vahvistamisen mahdollisuuksia eri 

biodiveristeettisopimusten välillä. 
 
• Todettiin että biodiversiteettiklusteri lisäisi lukuisten ja osittain päällekkäisten 

biodiveristeettisopimusten synergiaa. 
 

• Kaikki biodiveristeettiin liittyvät sopimukset todettiin tärkeiksi, mutta bd-klusterin pohjan 
muodostaisivat jo klusterin tavoin toimivat: 

 
-CBD-sopimus 
-Kasvigeenisopimus 
-Ramsar-sopimus 
-CITES-sopimus 
-Bonnin sopimus 
-Maailmanperintösopimus 

 
 
Bd-klusterin synergiatyön tarkoituksena on: 
 

• kansallisten tarpeiden tunnistaminen 



• valtavirtaistaminen (mainstreaming) 
• kansallisen raportoinnin tehostaminen 
• kilpailun välttäminen 
• yhteistyön lisääminen tiedeyhteisöjen suuntaan (mm. IPBES-paneeli)  
• tiedotuksen ja rahoituksen tehostaminen 

 
 

Symposion kaikki materiaalit www-sivuilla: www.biodivcluster.fi 
 

6. Marina von Weissenberg kertoi CBD:n osapuolikokouksen taustoista, valmisteluista ja aiheista 
 

• Koska monimuotoisuuden pysäyttämisen globaalitavoite jäi saavuttamatta, EU linjasi 
15.3.2010 uuden sisäisen tavoitteen 

• Lisätavoitteina biodiversiteetin köyhtymisen pysäyttämisen lisäksi on 
ekosysteemipalveluiden heikentymisen pysäyttäminen ja ennallistamistoimenpiteiden 
vahvistaminen ekosysteemipalveluja tukevana toimintona 

• Biodiversiteetin taloudellista arvottamista pyritään korostamaan ja aiheeseen liittyvä TEEB–
raportti suunnataan liike-elämän edustajille, tutkijoille ja kansalaisille 

• IPBES-paneelin käynnistäminen, viimeiset neuvottelut paneeliin liittyen Koreassa kesäkuun 
alussa. 

• Ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin välisen yhteyden korostaminen, jossa Suomella 
erityisrooli Nagoyassa 
 
Nagoyan 18.10 COP 10 osapuolikokouksen syvätarkasteluaiheet tulevat olemaan: 
 
• suojelualuetyöohjelma 
• meri ja sisävesityöohjelmat 
• kestäväkäyttö 
• 2010 jälkeiset tavoitteet ja uuden strategian luominen 
• monivuotinen työohjelma ja siihen liittyvät tulevien kokousten aikataulut  
• geenivarojen saatavuus ja hyötyjen jako 
• ilmastonmuutos ja biodiversiteettiyhteys 
• seurantaindikaattorit 

 
CBD:n sihteeristöllä osapuolikokoukseen oma esitys jonka tavoitteita ovat: 

 
• suojelu 
• kestäväkäyttö 
• geenivarojen jako 
• monimuotoisuuden paineiden vähentäminen 
 

 
7. Katriina Palo-Närhinen esitteli GEO-lehden tulevaa luontopäivää 

 
• GEO-lehti toteuttaa 24h:n kartoitus Töölönlahden lajistosta, mukaan kutsutaan 

asiantuntijoita, koululaisia, kansalaisia ja mediaa. 
• Kansainvälinen tapahtuma, jota toteutetaan ympäri maailmaa kuuden viikon aikana 5.5-12.6 
• Suomen teemana kaupunkiluonto 

http://www.biodivcluster.fi/


• Luontopäivän tuloksista raportoidaan YM:ssä 26.5 ja tulokset julkaistaan Suomen GEO-
lehden heinäkuun numerossa. 

 
 

8. Puheenjohtaja Timo Tanninen päätti kokouksen. 
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