
Tiivistelmä strategiasta  
FENNOSKANDIAN VIHREÄN VYÖHYKKEEN  

kehittämiseksi vuoteen 2020 mennessä

Taustaa
Fennoskandian vihreä vyöhyke koostuu ainutlaatuisista poh-
joisista havumetsistä ja tundra-alueista Suomen, Venäjän ja 
Norjan raja-alueella.

Vihreä vyöhyke on Euroopan tärkeimpiä ekologisia käytäviä, 
jonka avulla lajit voivat sopeutua ilmastonmuutokseen. Suojel-
tujen alueiden kytkeytyneisyyttä pyritään parantamaan rajat 
ylittävällä yhteistyöllä.

Kolmikantainen yhteistyö Suomen, Venäjän ja Norjan välillä 
vihreän vyöhykkeen kehittämiseksi perustuu vuonna 2010 
allekirjoitettuun yhteisymmärryspöytäkirjaan.

Luonnon monimuotoisuuden 

turvaamisesta valtavirtaa

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen strategiavuoteen 2020 
toimeenpanee YK:n biodiversiteettisopimusta ja sen Aichin 
tavoitteita sekä tunnistaa tässä suhteessa vyöhykkeen merkit-
tävyyden yhteistyökohteena. Strategiassa määritellään vihreän 
vyöhykkeen käsite ja konsepti sekä sovitaan yhteisistä tavoitteista 
luonnon monimuotoisuuden turvaamisen valtavirtaistamiseksi 
laajemman tason yhteiskunnallisessa keskustelussa. 
 
Strategiaa on valmisteltu osallistavassa ja avoimessa prosessissa eri 
maiden sidosryhmien kesken vuonna 2014, ja hyväksyttiin kaikissa 
maissa vuonna 2016.
 
Strategiaa toimeenpannaan ottamalla vihreän vyöhykkeen kehittä-
mistavoitteet huomioon olemassa olevissa prosesseissa ja toimin-
nassa kuten kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
ja muiden toimijoiden välisessä yhteistyössä kansallisesti ja rajan yli 
sekä käynnistämällä erillisiä ulkoisesti rahoitettavissa projekteissa. 
Strategian toimeenpanosta kussakin maassa vastaavat ensisijaisesti 
kansalliset vihreän vyöhykkeen työryhmät. 
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Vihreän vyöhykkeen verkoston 

konsepti

Fennoskandian vihreä vyöhyke on ekologinen verkosto, joka 
tuottaa arvokkaita ekosysteemipalveluita sekä tukee lajien 
sopeutumista ilmastonmuutokseen. Lisäksi se on vyöhykkeen 
kehittämiseksi yhteistyötä tekevien suomalaisten, venäläisten 
sekä norjalaisten sidosryhmien verkosto. Vihreän vyöhykkeen 
kehittäminen perustuu alueen biologiseen ja geologiseen mo-
nimuotoisuuteen sekä rikkaaseen kulttuuriperintöön. 

Vihreän vyöhykkeen ytimen muodostavat olemassa olevat ja 
suunnitellut suojelualueet kolmen maan rajojen läheisyydessä. Vyöhyke 
ulottuu Suomenlahdelta Karjalan kannaksen kautta Barentsinmerelle. 
Suojelualueverkosto ympäröivine alueineen takaa lajeille ja näiden 
elinympäristöille sekä pohjois-etelä- että itä-länsi-suuntaiset yhteydet, 
tukee näiden suojelua sekä lajien liikkumista alueelta toiselle.

Vihreällä vyöhykkeellä on fyysiset ja toiminnalliset rajat. Suoje-
lualueverkosto sekä suunnittellut suojelualueet muodostavat fyysisen 
alueen.  Toiminnalliset rajat pitävät sisällään yhteistyöverkoston sekä 
erityisesti ne toimijoista, jotka hyötyvät suojelualueista fyysisten 
rajojen sisäpuolella. 

Vihreän vyöhykkeen kehittämistä toteutetaan yhteistyöverkos-
tossa, jossa ovat mukana kansalliset, alueelliset ja paikallishallinnon 
tasot, suojelualueet, tutkimus- ja koulutusinstituutit sekä yksityisen 
sektorin toimijat sekä kansalaisjärjestöt. Erityistä huomiota kiinnitetään 
osallistaviin ja rajat ylittäviin toimintamalleihin.

•  kolmikantaiselle yhteistyölle luonnon monimuotoisuuden 
turvaamiseksi; 

•  alueen elinkeinojen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittämiselle 
alueen ainutlaatuisen luonnon, geologisen monimuotoi-
suuden sekä kulttuuriperintöön perustuen;

•  ympäristöllisen kestävyyden edistämiselle alueidenkäytön 
suunnittelussa ja aluekehittämisen koordinoinnissa;

•  kolmikantaiselle yhteistyölle luonnon monimuotoisuuden, 
ilmastonmuutoksen, kulttuurin sekä sosiaalisen hyvinvoin-
nin tutkimiseksi; 

•  ympäristötietoisuuden parantamiselle sekä osallistumisen 
lisäämiselle kaikilla tasoilla. 

•  kolmikantayhteistyölle luonnon monimuotoisuuden tur-
vaamiseksi;

•  elinkeinojen, toimeentulon sekä yleisen sosiaalisen hyvin-
voinnin kehittämiselle, alueen ainutlaatuiseen luontoon, 
geologiseen monimuotoisuuteen sekä kulttuuriperintöön 
perustuen;

•  kestävän alueidenkäytön suunnittelun ja aluekehittämisen 
koordinoinnin edistämiselle;

•  kolmikantaiselle yhteistyölle luonnon monimuotoisuuden, 
ilmastonmuutoksen, kulttuurin sekä sosiaalisen hyvinvoin-
nin tutkimiseksi; 

•  ympäristötietoisuuden parantamiselle ja osallistumisen 
lisäämiselle kaikilla tasoilla

Näin ollen Fennoskandian vihreä vyöhyke on foorumi koko-
naisvaltaiselle
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Oman identiteettinsä kehittämisellä sekä biologista monimuo-
toisuutta koskevan yleissopimuksen puitteissa toteutettavalla 
luonnon monimuotoisuuden turvaamisella Fennoskandian 
vihreä vyöhyke tarjoaa puitteet ja foorumin ekologisesti, talou-
dellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle ja rajat ylittä-
välle yhteistyölle sekä biotalouden ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
kehittämiselle raja-alueilla.

Oman identiteettinsä kehittämisellä sekä biologista monimu-
otoisuutta koskevan yleissopimuksen puitteissa toteutettavalla 

luonnon monimuotoisuuden suojelemisella Fennoskandian vihreä 
vyöhyke tarjoaa viitekehyksen ja foorumin ekologisesti, sosiaal-
isesti ja kulttuurisesti kestävälle rajat ylittävälle yhteistyölle sekä 
sosiaalisen hyvinvoinnin kehittämiselle rajan läheisillä alueilla. 

Osana Euroopan vihreää vyöhykettä Fennoskandian vihreä 
vyöhyke muodostaa osallistumismekanismin laajemmassa 
eurooppalaisen yhteistyön kontekstissa tutkimuksen, luonnon-
suojelun ja taloudellisen sekä sosiaalisen kehityksen saralla.

Strategia Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kehittämiseksi

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen visio vuoteen 2020 mennessä on, että se on kehitetty laajasti tunnetuksi rajat ylit-
tävän yhteistyön mallialueeksi luonnon monimuotoisuuden suojelusta, sosiaalisesta hyvinvoinnista ja ympäristöllisesti 
kestävästä taloudellisesta kehityksestä, joiden lähtökohtana on alueen ainutlaatuinen luonto, geologinen monimuo-
toisuus sekä kulttuuriperintö.  

Strategiassa on määritelty seuraavat tavoitteet vuodelle 2020:

TAVOITTEET
OSATAVOITE 1  Luonnon monimuotoisuuden suojelu
PÄÄMÄÄRÄ 1  Suojelualueiden verkostoa sekä ekologisen kytkeytyneisyyttä on kehitetty kolmen maan vyöhykkeellä luonnon monimuo-
toisuuden sekä lajien liikkumiselle riittävän pohjois-etelä- ja itä-länsi-suuntaisen kytkeytyneisyyden turvaamiseksi.
TAVOITE 1.1  
Edustava suojelualueverkosto on perustettu.

TAVOITE 1.2  
Suojelualueiden ekologista kytkeytyneisyyttä on kehitetty.
TAVOITE 1.3
Suojelualueita hoidetaan siten, että lajien ja habitaattien suojelun taso on pysynyt samana ja/tai parantunut.

TAVOITE 1.4
Fennoskandian vihreän vyöhykkeen avainlajit, elinympäristöt sekä sen ekosysteemien fyysiset elementit on määritetty ja kartoitettu  
yhtenäisillä menetelmillä sekä saatettu aineisto saataville.
TAVOITE 1.5
Yhteistyö rajat ylittävien lajien populaatioiden sekä habitaattien hoitamiseksi pitää yllä ja/tai parantaa niiden suojelun tasoa.

OSATAVOITE 2 Tutkimus
PÄÄMÄÄRÄ 2  Kolmikantainen tutkimusyhteistyö Fennoskandian vihreän vyöhykkeen luonnon monimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen, 
kulttuurin sekä sosiaalisen hyvinvoinnin tutkimiseksi on tiivistynyt. 
TAVOITE 2.1
Monitieteellinen ja rajat ylittävä analyysi tieteellisen tiedon puutteista on toteutettu koko Fennoskandian vihreän vyöhykkeen alueella.

TAVOITE 2.2
On laadittu toimenpiteet ilmastonmuutoksen ja muiden tekijöiden luonnon monimuotoisuudelle sekä ekosysteemipalveluille aiheuttamien 
muutosten monitoroimiseksi.
TAVOITE 2.3
Fennoskandian vihreä vyöhyke tarjoaa foorumin aktiiviselle tutkimusyhteistyölle sekä vihreään vyöhykkeeseen liittyvän tutkimustulosten 
levittämiselle tutkijayhteisölle, päätöksentekijöille sekä laajalle yleisölle.
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TAVOITTEET

OSATAVOITE 3  Taloudellinen ja alueellinen kehittäminen
PÄÄMÄÄRÄ 3  Taloudellista ja alueellista kehittämistä, joka perustuu ihmisten voimavarojen sekä ekosysteemipalveluiden hyödyntämiseen 
Fennoskandian vihreän vyöhykkeen alueella, on vahvistettu ja se on kestävää.
TAVOITE 3.1
Vihreän vyöhykkeen lähestymistapa on sisällytetty alueidenkäytön suunnitteluun sekä kehittämiseen koko Fennoskandian vihreän vyö-
hykkeen alueella.

TAVOITE 3.1
Vihreään vyöhykkeeseen perustuvaa luontomatkailua sekä muita ympäristöllisesti kestäviä palveluita ja tuotteita on kehitetty.

OSATAVOITE 4 Sosiaalinen ja kulttuurinen kehittäminen

PÄÄMÄÄRÄ 4  Fennoskandian vihreän vyöhykkeen luontoon sekä kulttuuriperintöön perustuvia elinkeinoja on vahvistettu.
TAVOITE 4.1
Perinteinen tieto ja kulttuuriperintö on kartoitettu, ja keskeiset kulttuuriperintökohteet on turvattu.

TAVOITE 4.2
Aktiivista elinkeinojen kehittämistä vihreällä vyöhykkeellä on edistetty sosiaalisen hyvinvoinnin turvaamiseksi ja elämänmittaisten, rajat 
ylittävien siteiden luomiseksi.
OSATAVOITE 5 Institutionaalinen kehittäminen

PÄÄMÄÄRÄ 5  Rajat ylittävää yhteistyötä on tehostettu vihreän vyöhykkeen verkostossa.
TAVOITE 5.1
Fennoskandian vihreä vyöhyke on hyvin organisoitu verkosto, jolle on turvattu riittävät resurssit.

TAVOITE 5.2
Fennoskandian vihreä vyöhyke on hyvin tunnettu sekä vaikuttava toimija Euroopan vihreän vyöhykkeen verkostossa.

TAVOITE 5.3
Puistopariyhteistyö on perustettu kaikille relevanteille kansallispuistoille sekä muille suojelualueille vihreän vyöhykkeen alueella.

TAVOITE 5.4
Parhaiden käytäntöjen aktiiviseen jakamiseen sekä keskeisten toimijoiden yhteistyöhön on kehitetty foorumeja.
TAVOITE 5.5
Rajanylitysmahdollisuudet vihreällä vyöhykkeellä sekä yhteistyö rajaviranomaisten kanssa ovat hyvät.

TAVOITE 5.6
Fennoskandian vihreä vyöhyke on tunnustettu hyväksyttävänä rahoituskohteena keskeisissä rahoitusinstrumenteissa.

OSATAVOITE 6 Viestintä, opetus, osallistuminen ja tietoisuus
PÄÄMÄÄRÄ 6 Korkea tietoisuuden taso kaikkien toimijoiden keskuudessa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ainutlaatuisesta luonnosta 
sekä geologisesta monimuotoisuudesta ja näiden suojelusta
TAVOITE 6.1
Fennoskandian vihreän vyöhykkeen brändi on kehitetty tukemaan vihreän vyöhykkeen markkinointia sekä paikallisten identiteettiä.

TAVOITE 6.2
Ympäristöllinen tietoisuus on parantunut suuren yleisön, viranomaisten sekä vihreällä vyöhykkeellä toimivien yrittäjien keskuudessa.
TAVOITE 6.3
Suunnitelma Fennoskandian vihreän vyöhykkeen viestinnälle, opetukselle, osallistumiselle sekä tietoisuudelle on valmisteltu, toteutettu ja 
seurattu koordinoidusti.


