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UNESCO Global Geoparks

• Yksi UNESCOn
aluestatuksesta

• Toiset kaksi: 
Maailmanperintö
ja Biosfääri

• 161 UNESCO 
Global Geoparkia
44 maassa.

https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_global_geoparks_map_2019_july_update.pdf

https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_global_geoparks_map_2019_july_update.pdf


Mikä on Geopark?

• UNESCOn hallinnoima luontomatkailubrändi
• Geoparkissa on tärkeää

• Geomatkailu
• Geologisen perinnön säilyttäminen
• Luonnontieteiden opetus
• Kestävä liiketoiminta

• Geopark edistää kestävää matkailua
• Geopark-alueilla matkailijoiden määrä on 

kasvanut jopa 40 %
• Status on määräaikainen 4 vuotta, minkä 

jälkeen uudelleenarviointi -> jatkuvan 
kehittämisen velvoite



Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark

30.9.2020

• 10 kuntaa
• 5000 km²
• 40 000 asukasta

• 52 geokohdetta
• 100 kulttuurikohdetta
• 39 luontokohdetta

• UNESCO Global Geopark –
status myönnetty 10.7.2020 
neljäksi vuodeksi

• Olemme hakeneet 
Sustainable Travel Finland –
ohjelmaan destinaationa



UNESCOn kestävän kehityksen päämäärät Geoparkeissa



Geoparkin kestävän 
matkailun toimintaohjelma

• Kestävän matkailun tasot Geopark-yrityksille

• Taso 1. Viesti jo olemassa olevista kestävän 
kehityksen mukaisista käytännöistä

• Taso 2: Kehitä kestävän kehityksen mukaisia 
käytäntöjä ja viesti niistä

• Taso 3. Osallistu kestävän matkailun 
Sustainable Travel Finland -
kehittämispolkuun



Lauhanvuori –
Hämeenkangas
UNESCO Global 

Geoparkin jäsenet

• Pääsevät mukaan Geoparkin toimintaan 
ja yleiseen markkinointiin (lhgeopark.fi)

• Voivat osallistua Geoparkin järjestämiin 
koulutuksiin. 

• Jäsenet voivat käyttää paikallisesti ja 
kestävästi tuotetuissa palveluissa ja 
tuotteissa Geoparkin logoa. 

• Logon käytölle on kriteerit ja käyttöoikeutta 
haetaan Geoparkilta. 

• Jäsenille jaetaan mm. tietoaineistoja, 
esitteitä ja karttoja. 

• Voivat käyttää kansainvälistä GEOfood-
brändiä, mikäli tuotteet täyttävät kriteerit



Mukaan Geoparkiin

Kutsumme alueemme yrityksiä 
jäseniksi Geoparkiin ja kehittämään 
yhdessä Geopark-alueesta 
Sustainable Travel Finland -
destinaatio



30.9.2020

Kiitos!
Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark ry
Kaironiementie 15
39700 PARKANO
FINLAND

info@lhgeopark.fi
Lhgeopark.fi
lauhanvuoriregion.fi/
facebook.com/lauhanvuoriregion/
Twitter.com/suogeopark
Instagram: lauhanvuoriregion

http://www.lauhanvuoriregion.fi/
http://www.lauhanvuoriregion.fi/
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