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Ohjelma

Kuva: Holly Cahill

• Tervetuloa

Yliopettaja Eeva Aarrevaara, LAB-ammattikorkeakoulu

• Salpausselkä Geopark kohti UNESCO Global 

Geopark -statusta - missä mennään?

Toiminnanjohtaja Kati Komulainen, Salpausselkä 
Geopark-yksikkö

• Salpausselkä Geopark näkyväksi -hanke: 

ajankohtaisia materiaaleja ja tulevaa toimintaa
Projektipäällikkö Päivi Tommola, LAB

• Metsähallituksen ja luontomatkailuyrittäjien 

yhteistyö

Erikoissuunnittelija Titta Jylhänkangas, Metsähallitus 
Luontopalvelut

• Salpausselkä Geopark –yritysyhteistyö
Toiminnanjohtaja Kati Komulainen

• Keskustelua



Salpausselkä 
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UNESCO Global 
Geopark –statusta, 
missä mennään?

• Geopark

• Salpausselkä 
Geopark

• Geopark-
yrityskumppanuus
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Alue ja organisaatio

• Kuusi kuntaa

• Salpausselkä Geopark –yksikkö 

Lahden seutu - Lahti Region Oy:n 

yhteydessä 1.1.2020 alkaen: 

toiminnan koordinointi ja 

kehittäminen

• Yksiköllä ohjausryhmä

• Lahden kaupungin

ympäristökasvattajat

• Yhteistyössä Salpausselkä 

Geopark näkyväksi –hanke 
• LAB-ammattikorkeakoulu & Geologian 

tutkimuskeskus (1.1.2020-30.6.2021)

Salpausselkä Geopark – veden muovaama maisema



UNESCO-hakemus

• Hakemus UNESCOlle marraskuussa 2020

• 58 geokohdetta, 46 muuta luontokohdetta, 70 

kulttuuriperintökohdetta (museoita, arvokkaita 

rakennettuja kulttuuriympäristöjä, maisema-

alueita ym.) 

• Vesiteema

• Hakemus + itsearviointitaulukko, karttoja, 

lisätietoliitteitä, suosituskirjeitä, saatekirjeitä, 

tiivistelmä, kirjallisuusluettelo…

• Geologinen perintö ja sen suojelu + alueen 

maantiedettä, biologiaa, kulttuuriperintöä

(aineellinen ja aineeton); geopark-organisaatio; 

kasvatus ja opetus, kestävä matkailu, kestävä 

kehitys, ilmastonmuutoksen torjunta…



UNESCO-hakuprosessi

• Tällä hetkellä olemme

Salpausselkä Aspiring UNESCO Global Geopark

• Yhteydenpito UGG-sihteeristön kanssa

• Hakemuksen kirjoituspöytäarviointi talvi-kevät 2021

• UNESCO-asiantuntijoiden (2 eri puolilta maailmaa) 

maastoarviointi kesä 2021 - koronan vaikutus?

• Maastoarviointiraportti

• UNESCO Global Geoparks Council: kokous 

syyskuussa, hakemusten käsittely 

> hyväksyntä / hylkäys / jatkoaika

• Virallinen UNESCO-päätös huhti-toukokuu 2022, 

jos prosessi etenee aikataulussa



Kestävän elämäntavan 
kasvatus ja
oppilaitosyhteistyö
• Lahden kaupungin 

ympäristökasvattajat: Salpausselkä 

Geopark –teemaiset sisällöt 

varhaiskasvatuksessa ja 

perusopetuksessa

• https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-

koulutus/ymparistokasvatus/salpaussel

ka-geopark-

ymparistokasvatusymparistona/

• Salpausselkä Geopark -päiväkodit

• Koulutusmateriaali

• LAB ja Salpaus Asikkala

Kuva: Lahden kaupunki

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/ymparistokasvatus/salpausselka-geopark-ymparistokasvatusymparistona/


Kestävä matkailu

• Geopark mukana Lahti Regionin kestävän matkailun työssä ja tuotteistamisessa

• Ekokompassi-sertifiointi

• Sustainable Travel Finland Destinaatio –haku, STF-koulutukset

• Sitoumus 2050: päijäthämäläinen ruoka

• Koulutusmatkailu, pyörämatkailu, ruokamatkailu...



• Maasto-opasteet, infotaulut ja -

pisteet, reittien kehittäminen

• Yhteistyössä eri tahojen kanssa



• Salpausselkä Geopark –nettisivut visitlahti.fi-sivuston osana 

www.salpausselkageopark.fi

• Sivusto uudistui loppuvuodesta 2020, sisältöä kehitetään jatkuvasti

• Matkailukartta testivaiheessa https://visitlahti.fi/matkailukartta/

• Palautetta otetaan vastaan! info@lahtiregion.fi

• Facebook.com/salpausselkageopark

• Instagram @salpausselkageopark

http://www.salpausselkageopark.fi/
https://visitlahti.fi/matkailukartta/
mailto:info@lahtiregion.fi


#salpausselkägeopark

#salpausselkageopark

kati.komulainen@lahtiregion.fi

www.salpausselkageopark.fi 

facebook.com/salpausselkageopark

Instagram @salpausselkageopark

Kiitos!

Kuva: Markus Hänninen


