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ProPäijänne-yhdistyksen, Muuramen kunnan ja yrittäjien 
aloitteesta Päijänteelle tavoitellaan kansainvälisesti 
arvostettua Unescon biosfääritunnusta. Hankkeen avulla 
aluetta kehitetään kestävällä tavalla ja varmistetaan 
luonto- ja kulttuuriympäristöarvojen säilyminen tulevillekin 
sukupolville.

Biosfääritunnus on luonnon, ihmisten ja yrityksien etu
Biosfäärialueella tarkoitetaan aluetta, jolla on ainutlaatuinen ja monimuotoinen 
luonto, rikas kulttuuriympäristö sekä elävää elinkeinotoimintaa. Kestävän 
kehityksen edistäminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä 
tutkimuksen, seurannan ja ympäristökasvatuksen tukeminen ovat Unescon 
määrittelemiä biosfäärialueen perustehtäviä, jotka täytetään aina paikallisten 
olosuhteiden ja tavoitteiden ehdoilla. Biosfääritunnus tuo Päijänteen alueen 
ihmisille, luonnolle ja yrityksille tasapuolisesti uusia mahdollisuuksia. 

BIOSFÄÄRI-
TUNNUKSESTA UUSIA 
MAHDOLLISUUKSIA 
YRITYKSILLE



Elinvoimainen ja kestävä maatalous kiinnostavat maailmallakin
Biosfäärialueen myötä puhtaat maatalouden tuotteet tulevat maailmalla 
tunnetuksi ja matkailun tuomat liitännäiselinkeinot lisäävät ja monipuolistavat 
maatilojen toimeentuloedellytyksiä. Alueelle syntyy varmasti myös uusia 
yrityksiä.

Kestävällä tavalla tuotettu puu on kilpailuetu
Kestävä biotalous hyötyy biosfääritunnuksesta, sillä tunnus on tunnettu 
tuotemerkki esimerkiksi Keski-Euroopassa. Esimerkiksi biosfäärialueella 
kestävällä tavalla tuotetulla puulla ja paperilla on tulevaisuudessa selvä 
imagoarvo.

Luonto- ja kulttuurimatkailu lisääntyy 
Esimerkiksi opastetut luontomatkat lisääntyvät Päijänteen alueella 
biosfääritunnuksen myötä. Lisäksi ranta-alueiden vapaa-ajan asuntojen 
ostaminen ja vuokraaminen lisääntyvät. Samalla Päijänteen alueiden 
palveluiden kysyntä tulee kasvamaan.

Vapaa-ajan- ja ammattikalastuksen olosuhteet paranevat
Biosfäärialue tarkoittaa myös kalastustoiminnalle uusia mahdollisuuksia, sillä 
yhä puhdistuva Päijänne tulee kiinnostamaan entistä enemmän niin kotimaisia 
kuin ulkomaisia vapaa-ajan kalastajia. Euroopan virkistyskalastuksen tuleva 
ykkösjärvi hyödyttää myös elintarviketeollisuutta.

Tulevaisuuden kuluttajat arvostavat luonto-arvoja
Myös teollisuuden- ja kaupan toimialat hyötyvät biosfääritunnuksesta. 
Suomalaisen luonnon puhtaus ja tuotteiden kotimainen alkuperä ovat arvoja, 
jotka kannattaa liittää oman yrityksen tarinaan ja tuotteisiin mukaan.

ELINVOIMAA JA
ARVOA ALUEELLE



PUHDAS LUONTO ON 
YRITYKSENKIN ETU

Nokka-Yhtiöt on muuramelainen konepaja, joka suunnitellut ja valmistanut 
maatalous- ja metsäkoneita yli 45 vuotta. Nokkalan perheen omistama yritys 
työllistää keskimäärin 110 henkilöä. Puhdas luonto on Nokalle arvokas asia. 

”Biosfääritunnus on kansainvälisestikin tunnettu ja arvostettu 
brändi. Siksi tunnus tuo alueen yrityksille myös imagollista etua.”
Jorma Nokkala, Nokka-Yhtiöt Oy

JÄRKI SÄRKI KALASTAA 
PÄIJÄNTEELLÄ 

Järki Särki valmistaa särjestä maukkaita kalasäilykkeitä Korpilahdella, 
Komppa-Seppälän luomutilalla. Järki Särki kalastaa pääasiallisesti 
kirkasvetisen Päijänteen kalaa – siksi säilykkeissä käytettävä särkikala onkin 
huippulaadukasta.  Komppa-Seppälän luomutilalla tuotetaan myös Voi hyvin 
-hunajaa. 

”Biosfääritunnuksen avulla paikalliset asukkaat ja yrittäjät 
saadaan toimimaan yhdessä Päijänteen hyväksi. 
Uskomme, että biosfäärihanke on kaikin puolin hyvä juttu.”
Marja Komppa ja Ari Seppälä, Järki Särki Oy
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Suurin syvyys

95,3 m

Keskisyvyys

16,2 m

Tilavuus

18 km³

Virtaus

240 m³/s

kaunis, 
puhdas 
päijänne.

Koordinaatit

61°29′N, 025°26′E

Pinta-ala

1 118 km²

Pinnankorkeus

78,3 m

Rantaviiva

2 789,15 km



Unescon biosfääritunnus on brändinä maailmanlaajuisesti tunnettu ja 
arvostettu. Biosfääritunnuksen saamisen edellytyksenä on, että alue täyttää 
Unescon määrittelemät kriteerit ja perustehtävät.

Perustehtävät edellyttävät:
• kestävän kehityksen edistämistä
• luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä
• tutkimuksen, seurannan ja ympäristökasvatuksen tukemista.

Maailmassa on biosfäärialueita jo yli 660. Suomestakin löytyy kaksi 
biosfäärialuetta Pohjois-Karjalasta ja Saaristomereltä. Nyt on Suomen toiseksi 
suurimman järven vuoro.

Brändinä 
maailman-
laajuisesti 
arvostettu



Visiomme
Päijänteen alue on kansainvälisesti korkeatasoisen monitieteisen kestävän 
kehityksen tutkimuksen keskus.

Biosfäärialueen tutkimusta tukevia toimintamuotoja voivat olla: 
• Kansainvälinen tutkĳa- ja tiedonvaihto sekä tutkimusohjelmat 
 biosfäärialueiden välillä 
• Yhteistyöhankkeet alueen yrittäjien ja elinkeinoelämän kanssa 
• Tuki tutkimusrahoituksen hakemiselle 
• Yhteistyöhankkeet muiden biosfäärialueiden kanssa

Ympäristökasvatuksen edistäminen
Tuemme yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä työelämän 
kestäviin malleihin vastuullisen yrittäjyyskasvatuksen sekä 
ympäristötietoisuuden saralla.

TUTKIMUS TUKEE 
ELINKEINOELÄMÄN
UUSIA INNOVAATIOITA



LISÄTIETOA
HANKKEESTA

Juha Markko
puheenjohtaja

ProPäijänne-yhdistys
info@propaijanne.fi

p. 040 023 5262

Mika Partanen
yrityskoordinaattori
Muuramen kunta

mika.partanen@muurame.fi
p. 050 304 8425

Päivi Halinen
asiantuntija

paivi.halinen@gmail.com
p. 044 311 1705


