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Maakunnallisen ohjelman taustalla kansainvälinen ja
kansallinen biodiversiteettipolitiikka
▪

Kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen (CBD)
pohjalta on parhaillaan valmistelussa uusi
kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden
strateginen suunnitelma vuosille 2021-2030

▪

EU:n biodiversiteettistrategia EU Biodiversity
Strategy for 2030 - Bringing nature back into our
lives julkistettiin toukokuussa 2020
– https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiver
sity/strategy/index_en.htm

▪

Kansallinen biodiversiteettistrategia ja
toimintaohjelma vuosille 2022-2030, valmistelu
käynnistymässä ympäristöministeriössä
– SYKE ja Luke selvittäneet edellisen, vuosille
2013-2020 laaditun kansallisen strategian ja
toimintaohjelman toteutumista ja vaikutuksia
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Pirkanmaan biodiversiteettiohjelma
▪

Pirkanmaan BD-ohjelma ensimmäinen maakunnallinen
ohjelma Suomessa

▪

Maakunnallinen ohjelma valmistellaan vuosina 20202021 PIR-ELYn ja Pirkanmaan liiton johdolla
– Tavoitteena laaja maakunnan toimijoiden
osallistaminen, esim. kunnat,
asiantuntijaorganisaatiot, järjestöt, yritykset
– Läheinen yhteistyö myös kansallisen tason BDstrategian valmistelutyön kanssa

▪

Maakunnallinen BD-ohjelma valmistellaan vuosille
2022-2030
– Samanaikaisesti valmistelussa myös kansallinen
biodiversiteettistrategia ja toimintaohjelma samalle
ajanjaksolle
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Pirkanmaan biodiversiteettiohjelma
▪

Vuoden 2020 aikana
– SYKE valmisteli asiantuntijatyönä tilannekatsauksen
Pirkanmaan uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä
– Ohjelmatyön valmistelu alkoi ELY-keskuksen ja
Pirkanmaan liiton yhteistyönä
Vuoden 2021 alussa käynnistyy ohjelman varsinainen
sisältötyö, joka pyritään tekemään laajapohjaisesti
– Ke 25.2.2021 klo 9-12 aloitustilaisuus
– Tunnistetaan ja osallistetaan olennaiset toimijat
valmistelutyöhön
– Ohjelman sisältöteemojen ja painopistealueiden
määrittäminen
– Työryhmätyöskentely eri teemoista
Ohjelman tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun
mennessä

▪

▪
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Tavoitteena laaja-alainen & konkreettinen BD-ohjelma
Bending the curve of
terrestrial biodiversity

▪

▪
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Leclère et al. 2020: Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy.
Nature 585. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2705-y
WWF (2020) Living Planet Report 2020 - Bending the curve of biodiversity loss.
https://livingplanet.panda.org/

Yhtymäkohtia
ilmastotyön ja luonnon
monimuotoisuuden
turvaamisen välillä
▪
▪
▪
▪

▪

Molemmat kohtalonkysymyksiä tuleville sukupolville
Systeemisen muutoksen tarve, läpileikkaavuus
Kehityssuunta tulisi kääntää päinvastaiseksi, pelkkä neutraalisuus ei riitä
– Esimerkkinä soiden ennallistaminen
Maa- ja metsätaloudessa tarvitaan toimintatapojen muutoksia - sekä
ilmastonmuutosta että luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä tulisi aina
tarkastella rinnakkain
– Käytännön vaihtoehtoja on jo olemassa; esimerkiksi Carbon Action -alusta
kehittää uudistavan maanviljelyn menetelmiä
– Myös metsätaloudessa synergiaetuja todennäköisesti helppo saavuttaa
Maankäyttösektori olennainen; voisiko KILVA –työkalu tulevaisuudessa kattaa
6myös luonnon monimuotoisuuden?

