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kokoelmin vanhin kartta vuodelta 1486, 
tuoreimmat kartat 1900-luvulta.

kokoelmissa yli 1000 karttaa ja 60 pienoismallia.

Tankkeriturva-hankkeessa luotiin meriliikenteen 
turvallisuutta edistävä enSI-palvelu vuosina 2009–2013.

Vuosina 2004–2014 kerättiin noin 15 miljoonaa euroa.

Huhtikuuhun 2015 mennessä yli 3 600 välke-laattaa 
lahjoitettu Horisontti-taideteokseen.

Pelasta pala -sivustolla on 15 025 
pelastettavaa Itämeren palaa 
www.puhdasmeri.fi

keräystavoite vuosiksi 2015–2025 on 20 miljoonaa euroa.

meritaidekokoelmassa 150 osaa, 
muun muassa 20 saksalaisen 
merimaalari Adolf Bockin teosta. Viiden punnan kulttuuriteko:

Yksi säätiön meriantiikkikokoelman 
helmistä on alkuperäinen s/s Inkeri 
Nurmisen kapteeninsalonki, joka toimii 
nykyään kokoustilana Huolintatalossa. 
matti nurminen osti salongin 
viidellä punnalla laivan romuttajalta 
vuonna 1953.

merIkulTTuurI

TIeSITkö Tämän meISTä? SääTIö lukuInA

PuHDAS ITämerI -HAnkkeeT

28 tietokirjaa.

3 Tieto-Finlandia -ehdokkuutta.

Tulossa syksyllä 2015 säätiön mittavin kirja 
Maailma piirtyy kartalle, 
jossa 300 kuvaa ja 1000 vuotta 
maailmankartan historiaa.

3 kunniamainintaa Vuoden kaunein kirja -kilpailussa.

käynnistettiin vuonna 2004. Vuosina 2004–2014 pääasiassa jäteveden puhdistamoilla 
17 projektia, joista 14 valmiina.

Hankkeissa vähennetty yli 2 000 tonnia Itämeren vuosittaisesta fosforikuormasta.

Säätiö on ollut mukana niissä kahdessa projektissa, joiden ansiosta Suomenlahden
vuotuinen fosforikuorma on vähentynyt yli 60 %.

Säätiön Pietarin-hanke vähensi Suomenlahden 
vuotuista fosforikuormaa 1 000 tonnilla.

Säätiö on perustettu vuonna 1992. 
Takana 20 vuotta merikulttuuria, 
10 vuotta Itämeren suojeluprojekteja.

Vaalimme suomalaisen merenkulun ja merihistorian kulttuuriperinnettä ja toimimme 
aktiivisesti puhtaamman Itämeren puolesta.

SääTIön JuureT oVAT rAumAllA :
rauman maalaiskunnassa asuva Johan Matinpoika luopui maanviljelystä ja muutti rauman kaupunkiin 
rakennuttamaansa Aaltola-nimiseen taloon. muuton myötä Johan otti nimekseen Johan Nurminen. 
Vuonna 1891 Johan nurminen rakennutti Uljas-kuunarin ja ryhtyi laivanvarustajaksi.

JoHAnISTA JoHnIkSI:
maalarimestari August Wigell sai tehtäväkseen maalata uuden liikkeen nimikilven. mestari maalasi kilpeen 
Johan nurmisen nimeä, ja huomasi vasta loppumetreillä erehtyneensä 10 sentillä. neuvokas maalari kertoi 
nurmiselle, että oli nähnyt Johanin myös kirjoitettavan lyhyemmässäkin muodossa John, joka sitä paitsi oli 
hienompi ja kaupunkiin soveliaampi. Johan ihastui nimeen niin paljon, että myös hänen vuonna 1877 syntyneen 
Johan-poikansa nimi muutettiin myöhemmin Johniksi.

SääTIön AVAInluVuT VuonnA 2014

Taseen loppusumma 9 445 017 eur
oma pääoma 9 182 454 eur
merikulttuurin toiminnan kulujäämä -197 944 euroa
Puhdas meri -rahaston pääoma 2 689 214 eur
Puhdas Itämeri -hankkeiden kulut 1 029 981 eur
Varainhankinnan tuotot 1 000 709 euroa 
7 vakituista työntekijää, vuoden aikana 16 henkilöä 
säätiön palveluksessa



olemme edenneet NutriTrade-hankkeen kanssa, jossa 
tarkoituksena on käynnistää ensimmäinen merellinen 
päästökauppa, johon toimijat voisivat vapaaehtoisesti 
osallistua ja samalla neutraloida oman fosforijalanjäl-
kensä.

Varainhankinnallisesti vuosi 2014 oli äärimmäisen 
haastava. Keväällä valitsimme kilpailutuksen kautta 
mainostoimiston ideoimaan säätiölle konseptia, jonka 
avulla voisimme kutsua myös yksityislahjoittajia tu-
kemaan työtämme. Tekijäksi valikoitui Dynamo&Son, 
jonka ideoiman Pelasta pala Itämerta -konseptin avulla 
kampanjoimme tänä vuonna. Vuoden 2014 loppumet-
reillä saimme ilahduttavasti uuden pääyhteistyökump-
panin, kun Supercell teki merkittävän lahjoituksen 
Puhdas Meri -rahastoon.

Kiitän säätiön yhteistyökumppaneita ja Puhdas Itä-
meri -hankkeiden tukijoita siitä moninaisesta tuesta, 
jota olette viime ja tänä vuonna meille osoittaneet. Yh-
tenä hienona esimerkkinä yhteistyökumppanuudesta 
nostamme tässä vuosikertomuksessa esiin Capgeminin 
korvaamattoman avun. Kiitän myös lämpimästi säätiön 
motivoitunutta joukkuetta, jota olen tämän reilun vuo-
den aikana oppinut tuntemaan ja arvostamaan. 

Helsingissä, huhtikuussa 2015
Annamari Arrakoski-Engardt
Asiamies
John Nurmisen Säätiö

Asiamiehen alkusanat

moottorina meri 

Lukijan kädessä on viides John Nurmisen 
Säätiön vuosikertomus. Tällä kertaa julkaisem-
me koko vuoden 2014 toimintakertomuksen, 
jonka sisältöä on täydennetty niin, että kansien 
sisältä löytyy paitsi kuvaus menneestä myös 
hyvä ja ajantasainen kuva säätiön toiminnasta 
ja tavoitteista. Painetusta versiosta kiitämme 
tänäkin vuonna pitkäaikaista yhteistyökumppa-
niamme Nordic Morningia, ja sähköinen versio 
löytyy säätiön uudistetuilta verkkosivuilta 
www.johnnurmisensaatio.fi.

Ensimmäinen – ja äärimmäisen vauhdikas ja inspi-
roiva – vuoteni säätiön asiamiehenä on ohi, ja tätä 
kirjoittaessani olemme jo pitkällä keväässä. On ollut 
hienoa saada olla luotsaamassa tämän aktiivisen ja ta-
voitteellisen säätiön työtä. Monet suunnitelmat ovat 
muuttuneet teoiksi ja pitkäjänteinen uurastus kantaa 
hedelmää. Toisaalta lennosta on myös kyetty hyppää-
mään tilanteisiin, joihin ei vielä viime vuonna ollut nä-
kyvyyttä. Tämä joustavuus ja ketteryys onkin yksi sää-
tiön suuri vahvuus. Ja tässä piilee myös haasteemme: 
miten sovittaa säätiön resurssit fiksusti nopeasti muut-
tuvassa tilanteessa. 

Yhtenä haasteenamme on tasapainon löytäminen 
säätiön tarkoituksen ja kustannusmaailman realiteet-
tien välimaastosta. Säätiön julkaisu- ja näyttelytoi-
minnan tavoitteena ei ole voiton, vaan korkeatasoisen 
merenkulun kulttuuriperintöä vaalivan sisällön tuot-
taminen suurelle yleisölle. Esimerkiksi säätiön perin-
teisessä julkaisutoiminnassa kulut ovat ylittäneet kirja-
myynnin tuotot jo monena perättäisenä vuotena. Vaikka 
teemmekin työtä rakkaudesta kulttuuriin, on kulttuu-
ritoiminnan pitkäjänteisen rahoituksen takaamiseksi 
haettava myös uusia rahoituslähteitä sijoitustoiminnan 
tuottojen lisäksi. Rahoitusta tarvitaan myös uusiutumi-
seen: haluamme olla jakamassa merikulttuurin sisältöä 
uusilla ja moderneilla tavoilla ja uusissa kanavissa.

Esimerkkinä tästä julkaisimme kesällä 2014 Kulttuu
riretki Suomenlinna -nimisen palvelun, joka toi Suomen-

linnan kulttuurikohteet mobiililaitteisiin. Tämän pilo-
tin myötä saimme arvokasta oppia, jonka perusteella 
pyrimme kehittämään sähköistä kulttuuriperinnön ja-
kamista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vuo-
den 2015 alussa säätiö haki myös ulkopuolista rahoi-
tusta kulttuuriperintöhankkeelle. Tätä kirjoittaessani 
voinkin todeta tuen varmistuneen. Yhteishankkeemme 
suomalaisten museoiden ja sisällöntuottajien kanssa 
saa siis jatkoa ulkopuolisen rahoituksen voimin.

Vuoden 2014 kulttuuritoiminnan kohokohdiksi 
nousivat kolme uutta teosta, joista ensimmäisenä jul-
kaistiin toukokuussa maailmanympäripurjehtija Eero 
Lehtisen Pakko purjehtia. Teos sai lämpimän vastaan-
oton niin purjehduksen ystäviltä kuin laajemmaltakin 
yleisöltä. Kyseessä oli ensimmäinen säätiön julkaisema 
muistelmateos. Palautteesta rohkaistuneena jatkamme 
yhteistyötä Eeron kanssa, ja tämän kevään kuluessa il-
mestyy teos suomalaisen purjehduksen historiasta ja 
edelläkävijöistä.

Kesän 2014 kynnyksellä avattiin myös Haminan 
kaupunginmuseon ja säätiön yhteisnäyttely, joka ke-
räsi museolle Hamina Tattoon aikana ennätysmäärän 
kävijöitä. Lokakuussa osallistuimme peräti kolmille 
kirjamessuille Turussa, Frankfurtissa ja Helsingissä. 
Tällöin toimme lukijoille kaksi uutta teosta, Mikko 
Huhtamiehen 1700-luvun innovaatioista ja utopioista 
kertovan Pohjolan Atlantis -teoksen ja toisena esseeko-
koelman Ranskan viimeisen kuninkaan retkikunta – La 
Recherche Lapissa, jossa matkaillaan 1800-luvun Poh-
jolassa. Frankfurtista haimme vauhtia tämän vuoden 
syyskuussa julkaistavalle maailmankartan kulttuuri-
historiasta kertovalle suurteokselle. Solmimme arvok-
kaita kontakteja, joiden kautta toivomme pääseväm-
me julkaisemaan teoksen mahdollisimman monella 
kielellä. 

Puhdas Itämeri -hankkeissa olemme edistäneet 
uusia hankkeita. Vuonna 2014 valmisteluun tullut 
Saaristomeren lähikalahanke on jo käynnistetty, ja 
teollisiin ja kaupunkien jätevesiin keskittyvän BEST-
projektin EU-rahoitus ratkeaa tänä vuonna. Lisäksi 
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Hallituksen puheenjohtajan tervehdys

uusi vaihde silmään Itämeren suojelussa

John Nurmisen Säätiön 20-vuotisjuhlia vie-
tettiin vuonna 2012 ja säätiön Puhdas Itämeri 
-hankkeet täyttivät 10 vuotta vuonna 2014. Tänä 
ja viime vuonna olemme paitsi miettineet sääti-
ön kulttuurityön jatkuvuutta myös tehneet pi-
demmän ajanjakson tilinpäätöstä ja strategiaa 
Puhdas Itämeri -hankkeille. 

Puhdas Itämeri -hankkeissa olemme kymmenen vuo-
den ajan tehneet töitä Itämeren pelastamiseksi, ja tulos-
ta on tullut: huima leikkaus Itämeren vuotuisessa fosfo-
rikuormassa ja Tankkeriturva-hankkeessamme luotu 
ENSI-palvelu. Nyt katse on suunnattu jo seuraavaan 
kymmeneen vuoteen. Konkreettista työtä jäte vesien 

daan leikata maatalouden päästöjä merkittävästi erityi-
sesti Etelä-Suomen alueella. Toimella voitaisiin vähen-
tää vuodessa jopa 100 tonnia (30 %) Saaristomereen 
päätyvää fosforikuormaa hyvin kohtuullisella kustan-
nuksella. Suomenlahden osalta vähenemä olisi ainakin 
50 tonnia. Lupaus on rohkaiseva: näin suuri leikkaus vä-
hentäisi leväkukintojen määrää näkyvästi. Kipsin pelto-
levityksellä Suomi voisi toteuttaa noin puolet Itämeren 
suojelukomission Suomelle asettamasta 330 fosfori-
tonnin fosforipäästövähennyksestä. Itämeren kannalta 
tätä voisi luonnehtia jymyuutiseksi. 

Seuraavaksi tarvitaan ison mittakaavan pilottihan-
ke, jossa tutkijat ja maanviljelijät yhdessä kartoittavat 
toimenpiteen yksityiskohtia. Pilotin aikana selvitetään 
myös, miten toimenpide voitaisiin sisällyttää maata-
louden ympäristötukeen. Poliittista tahtoa on ja maa-
taloustuottajien järjestöt ja ministerit ovat tietoisia 
asian tärkeydestä. Suomessa voitaisiin jälleen kerran 
yhdistää julkisen ja yksityisen sektorin voimat ja saat-
taa Saaristomeri yhtä kirkkaaseen tilaan kuin Suomen-
lahti. Siksi tässäkin säätiössä käytetään hyväksi kaikki 
mahdolliset tilaisuudet painottaa peltojen kipsityksen 
tuomaa mahdollisuutta. Toki toimenpiteen kestävyys 
pitää vielä varmistaa.

Kiitän säätiön yhteistyökumppaneita ja tukijoita, 
niin pitkäaikaisia kuin uusiakin, meille antamastanne 
arvokkaasta tuesta. Samoin kiitos säätiön asiamiehelle 
ja hallitukselle siitä tarmokkaasta otteesta, jolla olet-
te säätiön toimintaa kehittäneet. Yhdessä me voimme 
puhdistaa Itämeren.

Helsingissä, huhtikuussa 2015
Juha Nurminen
Hallituksen puheenjohtaja
John Nurmisen Säätiö

puhdistamiseksi tulee jatkaa koko Itämeren valuma-
alueella, mm. väkirikkaan Puolan monissa kaupungeis-
sa. Keskittymällä suurimpiin kuormittajiin voidaan me-
ren tilaa parantaa vaikuttavasti ja nopeasti. 

Toivoa Itämeren kirkastumisesta nimittäin on. Vii-
me vuosina on saatu aikaan massiivinen 60 % vähennys 
Suomenlahtea rehevöittäviin fosforipäästöihin tehos-
tamalla Pietarin jätevesien fosforinpoistoa, uusimalla 
kaupungin puhdistamoita ja viemäristöä sekä vähen-
tämällä venäläisen lannoitetehtaan päästöjä Laukaan-
jokeen. Tulokset näkyvät jo meren tilassa, etenkin 
itäisellä Suomenlahdella, joka oli viime kesänä ennätys-
kirkas. 

Rohkaisevat tulokset näyttävät, että suojelutoi-
menpiteet ovat purreet. Nyt on tärkeä varmistaa työn 
jatkuvuus. Haastavassa taloudellisessa tilanteessa on 
kuitenkin käynyt selväksi, että Itämeren suojelu uhkaa 
jäädä muiden asioiden jalkoihin. Me olemme jo identi-
fioineet ja valmistelleet hankkeita, joissa toimintaperi-
aatteemme mukaisesti voidaan kustannustehokkaasti 
saavuttaa mitattavia tuloksia, suhteellisen nopealla ai-
kataululla. Nämä hankkeet toteuttaaksemme pyrimme 
kaksinkertaistamaan varainhankinnan tuloksen, niin 
että vuosina 2015–2025 saisimme kokoon 20 miljoonaa 
euroa. 

Omien hankkeidemme lisäksi seuraamme ja tuem-
me aktiivisesti Itämeren tilan kannalta tärkeitä aloit-
teita. Maataloussektorilta ei ole aiemmin löytynyt kei-
noja nopeisiin, suuren mittakaavan päästöleikkauksiin. 
Ongelma on näkynyt erityisesti Saaristomeren tilassa, 
joka on pääosin Suomen oman maatalouden kuormit-
tama. Juuri Saaristomeren tilaan kiteytyi vuoden 2014 
kesähelteillä koettu kahtiajako: kun itäisellä Suomen-
lahdella iloittiin huippukirkkaista vesistä, Saaristomeri 
peittyi haisevaan sinileväpuuroon.

Vuoden 2014 aikana alkoi viritä uusi toivo pahoin 
rehevöityneen Saaristomeren tilan parantamiseksi. 
Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen 
(SYKE) asiantuntijat ovat monivuotisten tutkimusten 
jälkeen vahvistaneet, että peltojen kipsikäsittelyllä voi-
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Finnpilot Pilotage isännöi Club Itämeri -risteilyn 
Harmajan luotsi- ja majakkasaarelle.

Säätiön merikarttakokoelma täydentyi 
loppuvuodesta 2014 kahdella 
merikartastolla, nils Strömcronan 
Itämerta kuvaavalla venäjänkielisellä 
atlaksella (1750) sekä laurie & Whittlen 
The Baltic Pilotilla (1809).

marja kurjen huivit ja solmiot myyntiin.

Säätiön ja Puhdas Itämeri -hankkeiden tunnukset 
ja graafinen ilme uudistettiin. uusi verkkosivusto 
www.johnnnurmisensaatio.fi avattiin.

Valko-Venäjän PreSTo-hankkeiden 
rakennustyöt päätökseen.

Säätiön toiminnasta ja 
kirjauutuuksista kertova 
JNS-uutiset uudistettiin. 
uutta graafista ilmettä 
noudattava Telegrammi 
ilmestyi ensimmäisen 
kerran syksyllä 2014.

nutriTrade-hanke 
eu:n Itämeristrategian 
potentiaaliseksi 
lippulaivahankkeeksi. 

Hallitus hyväksyi Saaristomeren 
lähikalahankkeen uudeksi Puhdas 
Itämeri -hankekohteeksi. 

Fosforit-lannoitetehdas: 
viimeiset näytteenotot, 
loppuraportin valmistelu käynnistyi.

Helsingin kirjamessut 23.–26.10.2014.

mikko Huhtamiehen 
Pohjolan Atlantis 
– Uskomattomia ideoita 
Itämerellä
Ranskan viimeisen 
kuninkaan retkikunta 
– La Recherche 
Lapissa esiteltiin Turun 
kirjamessuilla 3.10.2014.

Säätiö oli mukana Frankfurtin kirjamessuilla 
osana Suomen yhteisosastoa.

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN TIEDONANTO  

4/  2014

 

 

JOULUKIRJAT 
PUKINKONTTIIN
John Nurmisen Säätiön syksyn upeat uutuuskirjat 
ovat näyttävä lahja kaikille merikulttuurista kiinnostuneille. 
Tilaa säätiön kirjat joululahjoiksi verkkokaupastamme  
www.jnsshop.fi tai takasivun tilauskupongilla.

JOULUN 
YSTÄVÄMYYNTI 
SÄÄTIÖLLÄ

to 11.12. klo 12-18 
ja 
to 18.12. klo 12-18

Tervetuloa tekemään 
jouluostoksia John 
Nurmisen Säätiön 
toimistolle Pasilaan.
Erikoishintaan:

- KIRJOJA
- MARJA KURJEN 
HUIVEJA JA SOL-
MIOITA (18.12.)
- POSTIKORTTEJA
- JULISTEITA

GLÖGITARJOILU

Löydätte meidät osoitteesta 
Pasilankatu 2 (Huolintalo)

Uutuusteoksien Ranskan viimeisen kuninkaan 
retkikunta ja Pohjolan Atlantis kuvituksena 
nähdään paljon näyttäviä maalauksia, 
kauniita litografioita ja mielenkiiintoisia 
karttoja niin säätiön omista kokoelmista kuin 
euooppalaisista museoista ja arkistoista.

kaksi uutta teosta:

Vuoden 2014 päätapahtumat

Suomenlahti-vuosi 2014 
käynnistyi. 

Viipurin 
kokoomaviemäri 
valmistui.

Venemessuilla kerrottiin 
merikulttuurista ja Itämeren 
suojelusta messuvieraille ja 
koululaisryhmille.

Tankkeriturva-hankkeen 
vesillelaskutilaisuudessa 
kiitettiin hankkeeseen 
osallistuneita tahoja.

Säätiön edustajat mukana 
jokavuotisessa Puhdas 
merivesi -tapahtumassa 
raumalla.

BeST-hanke eu:n 
Itämeristrategian 
potentiaaliseksi 
lippulaivahankkeeksi.

Juha nurmisen rakennuttaman 
höyrylaiva Marja-Liisa 
Nurmisen pienoismallin 
luovutustilaisuus rauman 
merimuseolla.

Kulttuuriretki 
Suomenlinna 
-pilottipalvelua 
testattiin kesän 
ajan. 

Hamina Tattoo oli mukana 
Suomenlahti 2014 
-teemavuodessa Itämeri-
teemalla. Säätiö järjesti 
raatihuoneentorille 
Itämeri-paneelikeskustelun 
ja kaupunginmuseossa oli 
näytteillä Jukka nurmisen 
vedenalaisia Itämeri-kuvia. 

uusi aluevaltaus 
säätiön merellisellä 
kustannuslinjalla: 
eero lehtisen 
omaelämäkerrallinen 
esikoisteos, 
Pakko Purjehtia.

Hamina maailmankartalle 
– John Nurmisen Säätiön ja 
Haminan kaupunginmuseon 
aarteita -näyttely (1.6.2014–
12.1.2015) avautui yleisölle. 
näyttelyssä oli lainassa yli 
70 esinettä säätiön taide-, kartta 
ja meriantiikkikokoelmista. 
kävijät saivat tutustua säätiön 
mm. Pohjolaa ja Suomenlahtea 
kuvaavat karttoihin ja kartastoihin 
sekä Adolf Bockin maalauksiin.
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kesällä 2014 rikottiin ennätyksiä – hyvässä ja pahassa. Idässä eli Suomenlahdella koettiin ennätyskirkkaat vedet, kun taas Hangon 
länsipuolella velloivat kilometrien pituiset sinilevälautat. Pääsyynä lännen katastrofiin oli Itämeren pääaltaan syvänteisiin ajan 
kuluessa kerääntynyt suuri fosforivaranto, jonka alkuvuoden talvimyrskyt sysäsivät liikkeelle. Sinilevät tarvitsevat fosforia kasvaak-
seen ja toisena tekijänä sinileväkukintoja kiihdyttää lämpö. lämmin heinäkuu aiheutti sitten sinilevien räjähdysmäisen leviämisen 
Saaristo- ja Ahvenanmerellä. kuvassa Saaristomeri kesällä 2014. 

Itämeren tila
Itämeren vakavin ongelma on rehevöityminen, jonka 
näkyvin oire on jokakesäiset sinileväkukinnat. rehevöi-
tyminen johtuu meren liian suuresta fosfori- ja typpi-
kuormituksesta. Suomenlahtea rehevöittäviä fosfori-
päästöjä on viime vuosina onnistuttu vähentämään jopa 
60 %. Suomen ympäristökeskuksen (SYke) mukaan 
heinä-elokuun keskimääräiset levien määrää kuvaavat 
klorofylliarvot olivat Suomenlahden itäisimmillä ha-
vaintopaikoilla 2000-luvun alimmalla tasolla. 

Tulokset näkyvät etenkin itäisellä Suomenlahdel-
la, joka kesällä 2014 pysyi kirkkaana ja uimakelpoisena 
pitkästä hellejaksosta huolimatta. Suomenlahdella-
kaan ei voida tuudittautua siihen, että kesän 2014 hyvä 
levätilanne säilyisi: SYke varoittaa, että Suomenlahden 
kehitys ei jatkossa välttämättä etene suoraviivaisesti 
parempaan suuntaan. Happitilanteeseen ja fosforipitoi-
suuksiin vaikuttaa keskeisesti Itämeren pääaltaan syvä-
veden ajoittainen virtaaminen pitkälle Suomenlahden 
itäosiin asti. Pintakerroksiin sekoittuessaan hapettomil-
ta pohjilta vapautunut fosfori voi nostaa rehevyystasoa 
merkittävästikin.

RAJAVARTIOLAITOS
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mITä VoIDAAn VIelä TeHDä? 
läHIVuoSIen PrIorITeeTIT 
reHeVöITYmISen eSTämISeSSä

Itämeren tilan kannalta on ratkaisevaa, että Puolan kaikkien 
kaupunkien, myös keskisuurten ja pienten kaupunkien 
jätevedet puhdistetaan Itämeren suojelukomission 
suosituksen mukaisesti eli fosforitasoon, joka on enimmillään 
0,5 mg fosforia puhdistamolta lähtevässä jätevesilitrassa. 
HelComin mukaan tällä saataisiin vähennettyä huima 2 500 
fosforitonnia Itämeren vuosittaisesta fosforikuormasta. 
Jätevesien fosforinpoistoa on myös tehostettava Valko-
Venäjällä, kaliningradissa, Baltian maissa ja leningrad 
oblastin alueella. 

lähde: HelCom, SYke, JnS

Potentiaali

Valmistuneet

Valmistuneet Puhdas Itämeri -projektit
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Fosforitonnia 
lähteellä

uusi toivo 
Saaristomerelle
Helsingin yliopiston ja SYken 

asiantuntijat ovat monivuotisten 

kokeilujen jälkeen vahvistaneet, 

että uudella mullistavalla 

keinolla, peltojen kipsikäsittelyllä 

voidaan leikata maatalouden 

päästöjä merkittävästi etenkin 

eteläisessä Suomessa. 

kipsin peltolevityksellä 

Suomi voisi toteuttaa 

melkein puolet Itämeren 

suojelukomission Suomelle 

asettamasta 330 fosforitonnin 

päästövähennystavoitteesta. 
Saksa 

2 % 

Tanska 
6 %

Viro
2 %

liettua 
7 %

Puola 
33 % 

Suomi 
11 % Venäjä 

20 %

ruotsi 
12 %

latvia 
8 %

luonnollinen 
taustakuormitus 

16 %

Pistekuormitus 
20 % 

Hajakuormitus
(lähinnä maatalous)

45 %rantavaltioiden 
ulkopuolinen 

kuormitus 
9 %

määrittelemätön 
jokikuormitus

10 %

HelCom PlC-5

HelCom PlC-5

ITämeren VuoTuInen 
FoSForIkuormITuS 
mAITTAIn JA läHTeITTäIn 

Itämeren vesistöistä ja maalta tuleva 
vuotuinen fosforikuorma muodostuu pääosin 
hajakuormituksesta (maatalous, haja-asutus) 
ja yhdyskuntien sekä teollisuuden jätevesistä. 
maista suurimpia kuormittajia ovat väkiluvuiltaan 
suurimmat Puola ja Venäjä. kuviosta puuttuvien 
Valko-Venäjän ja ukrainan kuormitus näkyy 
rantavaltioitten ulkopuolisena kuormana, joka tulee 
Itämereen jokivalumana pääosin Puolan, latvian 
ja liettuan kautta. luonnollinen taustakuormitus 
on ilman ihmisen suoraa vaikutusta vesistöihin 
päätyvää ravinnekuormitusta. määrittelemätön 
jokikuormitus tarkoittaa Venäjältä ja Saksalta tulevaa 
fosforikuormaa, josta ei tiedetä lähdettä. 

lähde: HelCom PlC-5

noPeIn TIe leIkATA ITämeren 
FoSForIkuormITuSTA 
VuoTeen 2021 menneSSä: 
YHDYSkunTIen JäTeVeDeT

Yhdyskuntien 
jätevedet

(”vessavedet”)
6 500

maatalous
2 000

Haja-
asutuksen 
jätevedet

1 000

HelCom PlC-5

Itämeren vuosittaista 
fosforikuormitusta (P) pitää 
leikata vielä noin 9 500 tonnia, 
jotta Itämeren hyvä tila voidaan 
saavuttaa vuoteen 2021 mennessä.

Itämereen tulee ylivoimaisesti eniten ravinteita 
maatalouden hajakuormituksena. Itämeren 
suojelukomission HelComin arvion mukaan 
nopein apu merelle saadaan kuitenkin edelleen 
keskittymällä jäljellä oleviin suuriin pistemäisiin 
kuormituslähteisiin. erityisesti näin on fosforin, 
sinilevän avainravinteen ja keskeisen Itämerta 
rehevöittävän ravinteen osalta. HelCom:in mukaan 
Itämeren vuosittaista fosforikuormitusta pitää 
leikata vielä noin 9 500 tonnia, jotta Itämeren hyvä 
tila voidaan saavuttaa vuoteen 2021 mennessä. 
Arvioiden mukaan jopa kaksi kolmasosaa tästä 
voidaan saada tehostamalla edelleen kaupunkien 
jätevesien fosforinpoistoa.

lähde: HelCom PlC-5
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100 km

Polotsk

Puhdas Itämeri -hankkeet 2004–2014

Säätiön hankekohteet valitaan hankkeen toteutetta-
vuuden, mitattavissa olevien ympäristövaikutusten ja 
kustannustehokkuuden perusteella. Säätiö on vuosina 
2004–2014 käynnistänyt lähes 20 hanketta Luoteis-
Venäjällä, Puolassa, Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Hank-
keista 14 on valmistunut ja kolme hanketta Venäjällä on 
valmistumassa vuoden 2015 aikana. 

Lisäksi säätiö on ollut käynnistämässä ENSI-palvelun 
luontiin ja käyttöönottoon tähtäävää Tankkeriturva-
hanketta. Palvelun jatkokehitys ja käyttöönotto siirtyi-
vät Liikenneviraston vastuulle vuonna 2014.

Kohde Aikataulu Ympäristövaikutus:  Rahoitus
  vähenemä vuosittaisessa 
  fosforikuormassa

Pietarin jätevedenpuhdistamo 2005–2011 1 000 (säätiön projektissa, Vesilaitos, JnS, Ym 
  Pietarin kokonais-
  vähenemä 1 700)

Hatsinan jätevedenpuhdistamo (kesken)** 2009–2015 30 Vesilaitos, JnS

Viipurin jätevedenpuhdistamo (kesken)** 2010–2015 20 Vesilaitos, JnS

udarnikin kanala, Pobeda (kesken)** 2011–2016 20 udarnik, nIB, JnS

Pure-projekti 2010–2013 500 eu, Ym, JnS 
(6 kaupunkia ja säätiön lisätuki riikaan)   + riian kemikaalisäiliö JnS

PreSTo-projekti, 2011–2014 500 eu, Ym , JnS
Valko-Venäjä (7 kaupunkia)

YHTeenSä  2 070
 

Yhteistyökumppanuudet*
   
Czajkan jätevedenpuhdistamo, Varsova 2008–2012 500 

Fosforit-lannoitetehdas, kingisepp 2012–2014 1 700 
     

* Vähennettyjä tonneja ei ole laskettu mukaan säätiön projektikantaan  eu = eu:n Itämeriohjelma
** Projektit ovat viivästyneet säätiöstä riippumattomista syistä  JnS = John nurmisen Säätiö
    nIB = nordic Investment Bank
    Ym = Ympäristöministeriö

   
Tankkeriturva-hanke  2008–2014 enSI-palvelu vähentää liikennevirasto, JnS
  öljyonnettomuuden riskiä
  18–20 %:lla
  



me puhdistamme 
Itämeren

Toiminnan tavoitteet 
2015–2025 

konkreettista työtä Itämeren 
puhdistamiseksi tulee jatkaa. 
kun keskitytään suurimpiin 
pistekuormituksen lähteisiin, 
Itämeren tilaa voidaan parantaa 
nopeasti. John nurmisen 
Säätiön Puhdas Itämeri 
-hankkeilla ehkäistään 
Itämeren rehevöitymistä sekä 
vähennetään fosforipäästöjä. 
Tavoitteena on toteuttaa 
vuoteen 2025 mennessä ne 
kustannustehokkaat toimet, 
joilla parannetaan mitattavasti 
Itämeren tilaa. 

PuHDAS ITämerI -HAnkkeIDen 
ToImInTAPerIAATTeeT

Puhdas Itämeri -hankkeiden 
tavoite on kohdentaa toimet 
sinne, missä pienimmällä 
kustannuksella on saatavissa 
aikaan suurin positiivinen 
ympäristövaikutus.

SääTIön 
YmPärISTöToImInnAn 
PerIAATTeeT

• Konkreettiset toimet
• Mitattava vaikutus Itämeren tilaan
• Nopeat tulokset
• Kustannustehokkuus
• Rajat ylittävä yhteistyö
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Saaristomeren lähikalahanke
Saaristomeren Lähikalahankkeesta 
hyötyy kuluttaja, Itämeri ja 
kalastuselinkeino

Säätiö käynnisti maaliskuussa 2015 
Saaristomeren Lähikalahankkeen. 
Hankkeen tavoitteena on kierrättää 
merkittävä määrä ravinteita 
meriekosysteemistä maalle särkikaloihin 
kohdennetulla kalastuksella ja 
siten täydentää maalla tapahtuvia 
ravinnekuormituksen vähentämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä. Hankkeessa 
lisätään samalla Saaristomeren 
särkikalojen hyötykäyttöä ihmisravintona 
ja palautetaan rehevöitymisen myötä 
runsastuneita särkipopulaatioita 
lähemmäksi luonnollista tasapainoa. 
Hankkeen aikana on myös tarkoitus 
tutkia useiden tutkimuslaitosten 
toimesta särkien kohdennetun pyynnin 
vaikutusta Saaristomeren kalastoon 
ja ravintoverkkoihin. Hankkeen 
tavoitteena on pilotin avulla luoda 
pysyvä elintarvikeketju sekä suurtalous- 
ja kuluttajakysyntä särkikaloista 
valmistetuille kalatuotteille.

Saaristomeren Lähikalahankkeen 
toteutus ja aikataulu

Hankkeen suunniteltu kesto 
on 3–5 vuotta ja sen toteutus 
on kaksivaiheinen. Hankkeen 
pilottivaiheessa 2015–2016 rakennetaan 
toimiva tuotantoketju Turun alueen 
toimijoiden kanssa. Mukaan haetaan 
alueen kuntia, jotta pystytään alusta 
alkaen varmistamaan kalatuotteen 
riittävän vakaa kysyntä suurkeittiöiden 
säännöllisen ruokatarjonnan kautta. 
Tavoitteena on tukea paikallisesti 
toimivan lähikalatuotemarkkinan 
syntymistä ja hahmottaa samalla 
toimintaan liittyvät mahdollisuudet, 
haasteet ja pullonkaulat pienessä 
mittakaavassa.

Hankkeen toisessa vaiheessa 
lähikalatuotteiden tuotantoa ja 
markkinointialuetta on tarkoitus 
laajentaa koko valtakunnan 
laajuiseksi. Tällöin tuotteita tarjotaan 
myös kuluttajamarkkinoille, ja 
tuotteistukseen ja markkinointiin 
pyritään sitouttamaan mukaan 
elintarvike- ja kaupanalan yrityksiä. 
Hankkeessa tähdätään pysyvän 
lähikalatuotteiden kuluttajakysynnän 
luomiseen ja särkikalan arvostuksen ja 
markkinahinnan kasvattamiseen siten, 
että kalastuksen tuesta voidaan luopua.

NutriTrade-hankkeen tavoitteena 
on luoda maailman ensimmäinen 
merialueelle tarkoitettu ravinnepäästö-
kauppa. Hankkeessa ovat mukana 
säätiön lisäksi Suomesta Helsingin 
yliopisto ja Luonnonvarakeskus (LUKE) 
sekä Ruotsista Initiativet Hållbara Hav 
ja Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 
Suunnitteilla olevaan ravinnepäästö-
kauppaan voidaan sisällyttää mitä 
tahansa todennettuja keinoja, joilla 
voidaan kustannustehokkaasti ja nopeasti 
vähentää rehevöittävien ravinteiden 
määrää Itämeressä. Tarkoituksena 
on luoda mekanismi näiden toimien 
tunnistamiseksi, rahoittamiseksi ja 
toteuttamiseksi.

Päästökaupan osapuolia voivat olla 
toimijat, jotka ovat valmiita vähentämään 
Itämeren ravinnepäästöjä omilla 
selkeästi mitattavilla toimillaan – 
mm. vesilaitokset, jotka ovat halukkaita 
parantamaan jätevesien puhdistusta yli 
vaaditun minimitason. Päästöjen ostajina 
voivat olla kaupungit, kunnat, yksityiset 
yritykset ja kansalaiset, jotka haluavat 
parantaa Itämeren tilaa ja neutraloida 
oman fosforijalanjälkensä.

Hankkeeseen liittyy useita konkreettisia 
toimia, joiden avulla päästökauppaa 
pilotoidaan. Lisäksi hankkeessa 
selvitetään mahdollisuuksia käynnistää 
päästökauppa kansallisesti Suomessa 
ja Ruotsissa sekä koko Itämeren 
alueella. Hanke on nimetty yhdeksi 
Euroopan unionin Itämeristrategian 
lippulaivahankkeeksi. Kolmivuotista 
hanketta suunnitellaan käynnistettäväksi 
syksyllä 2015, ja se jatkuu vuoteen 2018. 

Valmistelun alla olevan EU:n 
Itämeristrategian BEST-lippulaiva-
hankkeen tärkein tavoite on 
konkreettisesti vähentää Itämereen 
pistemäisistä lähteistä valuvaa ravinne- 
ja haitta-ainekuormaa. Hankkeen 
pääyhteistyökumppani on Helsingin 
kaupungin ympäristökeskus. Muita 
tärkeitä kumppaneita ovat Varsovan 
kaupunki sekä useat vesilaitokset sekä 
viranomaiset Puolasta, Valko-Venäjältä 
ja Baltian maista.

nutriTradeBeST
Better Efficiency for Sewage Treatment

Hankkeita 2015–2025
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meren hyväksi. Pekan näkemyksen mukaan Capge-
minillä oli osaamista, josta olisi apua säätiön työssä 
puhtaamman Itämeren puolesta. Innostuin asiasta 
heti. 

Merkittävää rahallista tukea en voinut tarjota, mut-
ta asiantuntijaorganisaatiomme osaamista kyllä. Kolle-
gani Ilkka Kankare, jota kysyin mukaan ensimmäisenä, 
oli heti valmiina käärimään hihat. Sama vilpitön innos-
tus ja halu osallistua työhön puhtaamman Itämeren 
puolesta tarttui poikkeuksetta kaikkiin niihin kymme-
niin konsultteihimme, jotka ovat vuosien varrella osal-
listuneet säätiön hankkeisiin eri rooleissa.

Ilkka Kankare, 
Johdon konsultti, Capgemini Consulting:
Kun Panu kertoi että John Nurmisen Säätiö oli varo-
vasti kysynyt halukkuuttamme tukea heitä, innostuin 
välittömästi. Säätiön tavoitteena oli tuolloin koota, 
käynnistää ja toteuttaa hanke, jolla voitaisiin merkittä-
västi vähentää öljytankkerionnettomuuden riskiä Itä-
merellä. Konsulttitiimimme näkökulmasta oli hienoa 
päästä tarjoamaan tukea säätiölle näin ainutlaatuisen 
arvokkaassa hankkeessa. Kun tapasin säätiön tiimin 

kulttuuriperintöhankkeen työpaja rymättylän Herrankukkarossa marraskuussa 2014. 

ensimmäistä kertaa, minun oli helppo vakuuttua sii-
tä, että tähän kannatti panostaa, sillä asetelma näytti 
erittäin lupaavalta: hankkeella voisi saada aikaan konk-
reettisia tuloksia, joilla olisi suuri merkitys. Ensivaiku-
telma osoittautui oikeaksi: hankkeessa kehitetty ENSI-
palvelu on toiminnassa, käytössä, ja kehittyy edelleen. 
Yhteistyö on sittemmin jatkunut muissakin hankkeis-
sa, mm. digitaalisen kulttuuriperinnön Loki-hankkeen 
suunnittelussa.

Säätiölle yhteistyön tulokset ovat olleet konkreettisia 
apuvälineitä ja tärkeitä tilaisuuksia, joiden myötä on 
pohjustettu, aloitettu ja viety projekteja upeina sprintteinä 
eteenpäin. Mitä Capgeminille on jäänyt käteen?

Emme missään vaiheessa lähteneet hakemaan säätiön 
kanssa tehtävästä yhteistyöstä suoraa liiketoiminnal-
lista hyötyä, mutta muut yhteistyön tuomat hyödyt ovat 
ylittäneet odotuksemme moninkertaisesti. 

Yhteistyön myötä olemme voineet tarjota konsul-
teillemme mahdollisuuden osallistua työhön, joka koe-
taan merkitykselliseksi ja joka samalla tarjoaa moni-
puolisia ammatillisia haasteita. Säätiölle tekemämme 

Gapgemini – asiantuntijuus 
Itämeren ja merikulttuurin hyväksi

Konsultointi- ja teknologiapalveluita tarjoava 
Capgemini on tukenut John Nurmisen säätiön 
toimintaa aktiivisen lahjoitustyön kautta. 
Yhteistyön historiaan lukeutuu tähän mennes-
sä jo neljän merkittävän suunnittelutyöpajan 
suunnittelu, fasilitointi ja dokumentointi, 
kahden eri digitaalisen palvelun vaatimus-
määrittelyt sekä lukuisia yksittäisiä kädenojen-
nuksia muun muassa asiantuntijaselvitysten, 
palveludemon rakentamisen ja säätiön rekisteri -
uudistuksen parissa.

Mistä John Nurmisen Säätiön ja Capgeminin 
monivuotinen, lämmin ja tuloksellinen yhteistyö sai 
alkunsa? 

Panu Rahikka, 
Sovellusylläpitopalvelujen johtaja, Capgemini:
Pohja yhteistyölle rakentui pitkäaikaisessa asiakas-
suhteessani Pekka Laaksoseen jo vuosia ennen kuin 
hän siirtyi säätiön palvelukseen. Yhteistyö jatkui kuin 
itsestään, kun Pekka soitti ja kertoi ottaneensa sapatti-
vapaata ja lahjoittaneensa vuoden työpanoksensa Itä-

on ollut hienoa myös huomata 
se, miten säätiön kanssa luotu 
yhteistyömalli toimii yrityksemme 
sisällä. Yhteistyö ei lähde 
johtoryhmästä tai markkinointi- ja 
viestintäosastolta, vaan ihmisistä. 
Ihmisistä, jotka haluavat osallistua 
työhön puhtaamman Itämeren 
ja merellisen kulttuurihistorian 
vaalimisen puolesta ja ovat 
valmiita panostamaan siihen 
pyyteettä myös omaa vapaa-
aikaansa. Yrityksen rooliksi on 
jäänyt lähinnä mahdollistaa tämä 
yhteistyö, muita panostuksia ei ole 
tarvittu.”

Panu rahikka, 
Capgemini 

matkalla Tankkeriturva-hankkeen työpajaan toukokuussa 2010. Vasemmalla 
Panu rahikka, oikealla Ilkka kankare.
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on ollut ilo tavata säätiön tilaisuuksissa tasavallan pre-
sidentistä ja amiraali Kaskealasta lähtien kaikkiin nii-
hin omien osa-alueidensa huippuosaajiin ja asiantun-
tijoihin, jotka ovat tuoneet oman panoksensa säätiön 
hankkeisiin. 

Ilkka: 
Vahvoja, hienoja muistoja on paljon. Ensimmäinen vi-
siitti Boistön saarelle, kun menimme säätiön silloisen 
asiamiehen Erik Båskin kanssa moottorikelkalla jäitä 
pitkin suunnittelemaan työpajan toteutusta. Upeita 
puheenvuoroja eri alojen huipuilta työpajoissa. Se, kun 
säätiön hallitus valitsi työpajassa kokoamistamme 
useista tankkerionnettomuuksia ehkäisevistä hanke-
aihioista vahvimman, ja se hetki, kun ENSI-palvelu oli 
valmis pilotointiin Nesteen tankkereilla. Juha Nurmi-
sen, Pekka Laaksosen ja monen muun henkilön pyytee-
tön ja sitoutunut, pitkäjänteinen työ Itämeren puolesta.

Millainen on oma Itämerenne? Miksi sitä pitää suojella?

Panu: 
Minulle Itämeri on tärkeä ja erottamaton osa kotikau-
punkiani Helsinkiä. Se on nuoruudessa Hirvensalon 
mökin saunalta aukeava maisema Airistolle ja viimeke-
säinen rakkolevän täyttämä kirkasvetinen lahdenpou-

kama Korppoosta etelään. Itämeri on ainoa meri, joka 
meillä suomalaisilla on. Siksi siitä on pidettävä huolta. 
Olen ylpeä saadessani tuoda oman ja työnantajani pa-
noksen Itämeren hyväksi. Pidän säätiön hyvin liiketoi-
mintamaisia toimintaperiaatteita erinomaisena tapana 
tehdä työtä puhtaamman Itämeren puolesta: toteutta-
miskelpoisia hankkeita, joilta vaaditaan konkreettisia 
tuloksia.

Ilkka: 
Olen itse saanut pulikoida Itämeressä lapsesta asti, sa-
moilla Espoon ja Helsingin rannoilla joilla omat lapseni 
nyt pulikoivat. Sukellella, vesihiihtää, kalastaa. Hiihtää 
jäillä, retkeillä upeille lähisaarille kesällä ja talvella. 
Nauttia upeasta merimaisemasta päivittäin työmat-
kalla. Itämeri on haavoittuva ja erittäin tiiviisti liiken-
nöity merialue, josta huolehtiminen on äärimmäisen 
tärkeää mutta valitettavasti myös äärimmäisen vai-
keaa. Itämeren suojeleminen vaatii kaikkien rannikko-
valtioiden tiivistä yhteistyötä ja sitoutumista yhteisiin 
suojelu toimiin. Tässä vaikeassa toimintaympäristössä 
säätiö on tehnyt arvokasta, pitkäjänteistä työtä, jota 
haluan tukea jatkossakin. Toivottavasti Itämeren suoje-
lemiseen tarttuu jatkossa yhä useampi, tehtävää riittää.

viimeisimmäksi marraskuussa 2014 kehitetty yhteistyö
suunnitelma merellisen kulttuuriperinnön toimijoiden 
yhteiseksi digitaaliseksi palveluksi. Miten ASE menetelmä 
käytännössä toimii?

Capgeminin työkalupakettiin kuuluu pitkälle jalostettu 
fasilitointimenetelmä, Accelerated Solutions Environ-
ment (ASE), jota käytämme vaativissa asiakashank-
keissamme. Menetelmä on erityisen arvokas silloin, 
kun ratkaisun kehittämisessä tarvitaan usean eri alu-
een asiantuntemusta, tai kun tehdään päätöksiä jotka 
koskevat useita liiketoimintayksiköitä ja organisaatioi-
ta. Koska John Nurmisen Säätiön toiminta perustuu eri 
toimijoiden kokoamiseen, yhteisten haasteiden ratkai-
semiseen, ja vahvojen vaikuttajaverkostojen hyödyntä-
miseen, ASE-fasilitointimenetelmä on ollut erinomai-
nen lähestymistapa. 

Mikä on jäänyt yhteistyöstä erityisesti mieleen?

Panu: 
Ikuisesti mieleen painuneita hetkiä on niin monia, että 
niistä on vaikea tehdä lyhyttä listaa. Ensimmäinen työ-
paja Boistön saarella, se vilpitön innostus ja halu mikä 
kaikilla Capgeminin konsulteilla on ollut lähteä mukaan 
Säätiön hankkeisiin. Ne toisten työpajapäivien hetket, 
kun väsynyt ryhmä oivaltaa saaneensa yhdessä aikaan 
jotain suurta… Kaikki ne mielenkiintoiset ihmiset, joita 

Tankkeriturvahankkeen esiselvitysvaiheen lopuksi keväällä 2009 tiimilläni 
oli koossa valtavasti ideoita tankkerionnettomuuden riskin minimoimiseksi 
sekä sitoutunut verkosto, jossa oli viranomaisia, tutkimuslaitoksia, kaupallisia 
toimijoita ja muita kolmannen sektorin toimijoita. mutta mikä ideoista täyttäisi 
säätiön tiukat hankekriteerit ja olisi parhaiten toteutettavissa säätiön johdolla? 
Vastausta tähän miettiessäni muistin, että juuri tällaiseen tilanteeseen 
Capgeminillä on ASe-konsepti, jonka avulla runsaudenpulan ongelma 
saataisiin varmasti ratkaistua. Budjettini oli kuitenkin pieni, eikä tällaisen 
palvelun ostoon oltu varauduttu. Aikani asiaa pyöriteltyäni rohkaistuin 
soittamaan Panulle, jonka kanssa olin aiemmin tehnyt paljon menestyksellistä 
yhteistyötä, kerroin ongelmastani ja kysyin, voisimmeko mahdollisesti 
saada ASe-työpajan lahjoituksena. Ilokseni vastaus oli positiivinen ja 
siitä alkoi pitkäaikainen, hyvähenkinen, yhä jatkuva yhteistyö säätiön 
ja Capgeminin välillä.”

Pekka laaksonen, John nurmisen Säätiö

työ on sisällöllisesti juuri sitä mitä Capgemini tekee. 
Olemme päässeet soveltamaan vahvuuksiamme ja 
osaamistamme esimerkiksi digitaalisen transformaa-
tion alueella, päätöksenteon fasilitoinnissa, prosessike-
hityksessä, käyttöliittymäsuunnittelussa sekä tietojär-
jestelmien määrittelyssä ja toteutuksessa.

Yhteistyön palkitsevuutta lisää myös se, että säätiön 
tekemä työ on tuottanut konkreettisia tuloksia, ENSI-
järjestelmä ehkä toistaiseksi parhaana esimerkkinä. 
Liiketoiminnan näkökulmasta on ollut ensiarvoisen 
tärkeää se, että olemme voineet aina sopia yhteistyöstä 
yhteisymmärryksessä ja joustavasti, mikä mahdollistaa 
työhön panostamisen ilman, että se vaikuttaa  normaa-
lin päivittäisen liiketoiminnan hoitamiseen. 

Säätiö on kertonut avoimesti yhteistyöstämme, 
mikä osaltaan rakentaa Capgeminin yrityskuvaa po-
sitiiviseen suuntaan asiakaskunnassamme. Parhaana 
esimerkkinä voi mainita ikimuistoisen Puhdas Itämeri 
-konsertin Musiikkitalossa vuonna 2013, jolloin sääti-
ön edustajat kertoivat yhteistyöstämme kutsuvieras-
asiakkaillemme unohtumattoman musiikkielämyksen 
lomassa.

Capgeminin oma fasilitointimenetelmä on ollut 
käytössä sekä Tankkeriturvahankkeen eri vaiheissa 
että digitaalisen kulttuuriperinnön Lokihankkeen 
suunnittelussa. Menetelmää käyttäen on luotu 
arvoverkosto ja ensimmäiset visiot, ja Lokihankkeessa 

ryhmätyötä miettimässä ossi Westilä (Aboa mare), Jorma Timonen (liikennevirasto), Ilkka kankare (Capgemini) ja 
Atso uusiaho (Arctia Icebreaking oy). Toukokuu 2010. 
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JoHn nurmISen SääTIö
SääTIölAIn mukAInen 
ToImInTAkerTomuS 2014

Säätiön hallitus ja neuvonantajaryhmät

John Nurmisen Säätiön hallituksessa oli kahdeksan 
jäsentä vuonna 2014. Hallitukseen nimitettiin kolme 
uutta jäsentä säätiön hallituksen vuosikokouksessa 
10.2.2014. Uusina jäseninä aloittivat KTM Eeva Ahde-
kivi, professori Per-Edvin Persson ja valtiosihteeri 
Pertti Torstila. Hallituksessa jatkoivat vanhoina jä-
seninä amiraali Juhani Kaskeala, professori Jouko 
Lönnqvist (varapuheenjohtaja), KTM Juha Nurminen 
(puheenjohtaja), valtiosihteeri Veli Sundbäck ja OTK, 
ekonomi Hannu Syrjänen. Säätiön asiamieheksi tam-
mikuussa 2014 nimitetty vuodesta 2012 hallituksessa 
toiminut FL Annamari Arrakoski-Engardt jätti hal-
lituspaikkansa asiamiehen roolin myötä. Hallitus ko-
koontui vuoden 2014 aikana kahdeksan kertaa. 

Vuonna 2014 hallituksen jäsenille maksettiin 1 700 
euron kertakorvaus ja 400 euron kokouspalkkiot. Yh-
teensä hallituspalkkioita maksettiin 22 100 euroa. 
Kaikki hallituksen jäsenet eivät vastaanottaneet palk-
kiota hallitustyöskentelystä. 

Säätiön toimintaa tukevat tärkeistä sidosryhmien 
edustajista ja asiantuntijoista kootut neuvonantaja-
ryhmät. Ryhmien jäsenet toimivat vapaaehtoispohjalta 
eikä heille makseta kokouspalkkiota. Tankkeriturva-
hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi 
kertaa Juhani Kaskealan johdolla. Ohjausryhmä lak-
kautettiin kesäkuussa hankkeessa kehitetyn ENSI-
palvelun jatkokehityksen siirryttyä Liikenneviraston 
alaisuuteen. 

Merikulttuurin neuvonantajaryhmä kokoontui 
kolme kertaa Annamari Arrakoski-Engardtin johdolla, 
Varain hankinnan tukena toimiva säätiön hallituksen 
jäsenistä muodostuva neuvonantajaryhmä kokoontui 
Hannu Syrjäsen johdolla kolme kertaa. Rehevöitymis-
hankkeiden ohjausryhmä kokoontui kerran Veli Sund-
bäckin johdolla. 

Säätiön organisaatio 2014

Säätiön henkilökunta

Säätiön palveluksessa oli vuoden 2014 aikana 16 henki-
löä, joista yhdeksän määrä- tai osa-aikaisesti tai harjoit-
telijoina. Vuoden lopussa säätiön palveluksessa oli seit-
semän vakituista työntekijää. 

Asiamies Annamari Arrakoski-Engardt (20.1.2014 alkaen; 
tähän saakka asiamiehenä toimi Erik Båsk)

Viestintäpäällikkö Tuula Putkinen 

merikulttuuri
Julkaisu- ja kokoelmavastaava Maria Grönroos
Kulttuuriteknologian projektipäällikkö Anna Herlin (äitiyslomalla 

ja vanhempainvapaalla 1.2.2014–31.12.2014 välisenä aikana).
Myynti- ja markkinointipäällikkö Anne Mäkijärvi (1.3.2014 alkaen)
Harjoittelija Christian Palsamäki 
Korkeakouluharjoittelija Iiris Konttinen (1.2.2014–30.4.2014)

Puhdas Itämeri -hankkeet
Maija Salmiovirta, varainhankintavastaava

rehevöitymishankkeet
Johtaja Marjukka Porvari 
Projektipäällikkö Elena Kaskelainen
Projektipäällikkö Viivi Moll (1.1.–31.10.2014)
Projektipäällikkö Miina Mäki (1.6.2014 alkaen; 

virkavapaalla 1.1.2014–31.5.2014)
Senior Advisor Martin Grotenfelt (pro bono, kaksi päivää viikossa)

Tankkeriturva-hanke 
Johtaja Pekka Laaksonen (30.6.2014 asti)
Projektipäällikkö Mikko Klang
Harjoittelija Eeva Hirvonen (työssäoppimisjakso 7.4.–9.5.2014).
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Säätiön taseen loppusumma tilikauden 2014 lopussa oli 
9 445 017 euroa (9 267 643 euroa vuonna 2013). 

Säätiön kokoelmien arvo taseessa oli 666 457 eu-
roa vuonna 2014 (656 457 euroa vuonna 2013). Oma 
pääoma oli 9 182 454 euroa (8 995 167 euroa vuonna 
2013). 

Säätiön sijoitusten arvo oli 7 489 115 euroa (vuonna 
2013 arvo oli 7 585 194 euroa). Säätiön sijoitettava va-
rallisuus koostuu Länsi-Pasilassa sijaitsevan Huolinta-
talon osakkeista sekä varainhoitajien hoidossa olevista 
sijoitussalkuista, joista toinen koostuu Puhdas Meri 
-rahastoon kerätyistä varoista. 

Sijoitusvuosi 2014 oli hyvä haastavasta taloudel-
lisesta tilanteesta huolimatta. Säätiön sijoitus- ja ra-
hoitustoiminnan tulos vuonna 2014 oli 334 427 euroa 
(465 833 euroa vuonna 2013). Sijoitussalkun realisoi-
tumaton arvonnousu oli 31.12.2014 noin 659 976 euroa 
(478 771 euroa 31.12.2013).

Säätiön sijoitussalkkua hoiti vuonna 2014 Taaleri-
tehdas. Taaleritehtaan hoidossa olevan salkun mark-
kina-arvo oli vuoden lopussa 4 749 940 euroa ja tuotot 
vuoden alusta noin 7 %. Osingot vuoden alusta olivat 
131 836 euroa. Säätiön sijoitusstrategian mukaan tuot-
tavasti ja turvatusti hoidetussa salkussa osakkeet ovat 
hajautettuna globaalisti. Allokaation vaihteluväli an-
taa varainhoitajalle mahdollisuuden reagoida markki-
noiden liikkeisiin siten, että säätiön varallisuus on eri 
markkinatilanteissa turvallisesti hajautettuna, kuiten-
kin niin, että 5 % vuosittainen tuottotavoite toteutuisi. 

Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet rahoitetaan 
lahjoitusvaroin. Lahjoitukset ohjataan Puhdas Meri 
-rahastoon. Rahaston säännöissä on määritelty, että ra-
haston käyttämätön pääoma tulee sijoittaa turvallisesti 
joukkovelkakirjalainoihin, sijoitustodistuksiin, korko-
rahastoihin ja muihin mahdollisimman riskittömiin, 
tuloa tuottaviin instrumentteihin. Tämän mukaisesti 

osa Puhdas Meri -rahaston varoista on sijoitettu ma-
talariskiseen FIM Varainhoidon Korko-optimaattori 
-korkorahastoon. Vuoden 2014 lopussa Puhdas Meri 
-rahastossa oli 2 689 214 euroa, josta käyttämättömänä 
pääomana 1,468 milj. euroa oli Korko-optimaattori -ra-
hastossa. 

Säätiö ei käy aktiivisesti kauppaa rahoitusmarkki-
noilla lyhyen aikavälin voiton tavoittelemiseksi. Tämän 
vuoksi sijoitusten käyvän arvon muutos on kirjattu 
omaan pääomaan sisältyvään käyvän arvon rahastoon 
Kirjapitolain 5:2a:n mukaan. Tämä tarkoittaa, että vain 
sijoitusomaisuuden realisoituneet voitot ja tappiot esi-
tetään tuloslaskelmassa. Realisoitumattomat arvon-
muutokset esitetään taseen käyvän arvon rahastossa. 
Käypään arvoon arvostettu omaisuus sisältää säätiön 
omistamat rahastosijoitukset ja osakkeet huoneisto-
osakkeita lukuun ottamatta.

Vuokraustoiminta

John Nurmisen Säätiö omistaa noin 12 % Huolinta-
talosta Länsi-Pasilassa (noin 892 m2). Täällä sijaitse-
vat myös säätiön toimitilat ja kokoelmat. Ne tilat, jotka 
eivät ole säätiön käytössä, ovat vuokrattuna. 

Huolintataloa hallinnoiva JN Uljas on teettänyt 
markkina-arvion omistamistaan Kiinteistö Oy Pasilan-
katu 2 -yhtiön osakkeista Realia Managementilta. 
Teetetyn arvion mukaan säätiön omistamien osak-
keiden markkina-arvo on noin 960 000 euroa. Säätiön 
Huolinta talossa sijaitsevasta kaksikerroksisesta toimi-
pisteestä yläkerta (120 m2) on Juha Nurmisen omis-
tama, kun taas alakerran toimitilat (135,5 m2) omistaa 
säätiö.

Vuoden 2014 keväällä ja kesällä alakerran tilois-
sa toteutettiin remontti. Remontti kalustehankintoi-
neen maksoi säätiölle yhteensä 27 857 euroa. Ylä- ja 

Säätiön toiminnan rahoitus ja 
pääoman hoito vuonna 2014

alakertaa yhdistävien portaiden lattiapäällysteen 
uusi misen kattoi säätiön yläkerran vuokranantaja 
Juha Nurminen.

Pasilankadun katutason kolmiosta (281 m2) vuon-
na 2013 irtisanoutuneen John Nurminen Oy:n tilalle 
saatiin toukokuun alussa kaksi uutta vuokralaista, 
Makery ja Pakkaustutkimus (PTR). Säätiön toinen 
vuokralainen Codemate irtisanoi vuokrasopimuksen-
sa tammikuussa. Huolintatalon toisessa kerrokses-
sa sijaitseva 123 m2 tila vapautui toukokuun alussa, 
mutta se saatiin uudelleen vuokrattua vasta 1.1.2015 
lähtien. Säätiö joutui teettämään noin 5 000 euron 
keittiöremontin vuokrattavassa tilassa. Haastavasta 
vuokraustilanteesta johtuen säätiön vuokraustoimin-
nan tuotot vuonna 2014 olivat 26 352 euroa (67 719 
euroa vuonna 2013). Tili kauden 2015 alussa säätiön 
kaikki tilat olivat vuokrattuina.
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osuus oli 837 175 euroa (896 017 euroa vuonna 2013). 
Yrityslahjoitusten määrä kasvoi merkittävästi haas-
tavasta taloustilanteesta huolimatta. Säätiön julkisen 
rahoituksen määrä vuonna 2014 oli pienempi kuin 
edellisvuonna verrattuna, 155 540 euroa (443 412 eu-
roa vuonna 2013), sillä EU-rahoitteinen syksyllä 2014 
valmistunut PRESTO-hanke painottui vuodelle 2013 ja 
vuonna 2014 hanke viimeisteltiin. Kun julkisia avustuk-
sia ei oteta huomioon, varainhankinnan tulos oli samaa 
tasoa kuin edeltävinä vuosina. 

Sijoitustoiminnasta tuli myyntivoittoa 7 994 euroa 
(ei tuottoja vuonna 2013). Puhdas Meri -rahaston FIM 
Korko Optimaattoriin sijoitettujen varojen käyvän ar-
von muutos vuonna 2014 oli 51 650 euroa (9 114 euroa 
vuonna 2013). 

Puhdas Itämeri -hankkeiden kulut vuonna 2014 
olivat 1 029 981 euroa (1 273 407 euroa vuonna 2013). 
Valtaosa kuluista oli henkilöstökuluja ja konsulttipal-
veluita: henkilöstökulut 442 820 euroa ja konsulttikulut 
76 328 euroa (506 879 euroa ja 211 747 euroa vuonna 
2013). Säätiöstä riippumattomien aikataulujen viiväs-
tymisen takia Viipurin ja Hatsinan vesilaitosten alun 
perin vuodelle 2013 suunnitellut merkittävät investoin-
nit siirtyivät jälleen vuodella eteenpäin, joten toimi-
aloittain tarkasteltuna rehevöitymishankkeiden osuus 
kuluista oli vain 39 % eli 405 496 euroa (522 024 euroa 
vuonna 2013). Tankkeriturva-hankkeen kulut olivat 
118 585 euroa (128 260 euroa vuonna 2013). Yleiskulu-
jen osuus oli 16 %.

Säätiö käynnisti vuoden 2014 alussa uuden va-
rainhankintakonseptin suunnittelun. Erityisesti yksi-
tyislahjoittajille suunnatun konseptin tavoitteena on 
laventaa Puhdas Itämeri -hankkeiden rahoituspohjaa 
yksityislahjoittajiin ja näin vähentää suurta riippuvuut-
ta yksittäisistä yrityslahjoituksista. 

Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät

John Nurmisen Säätiö on toiminnallinen säätiö, jonka 
tavoitteena on säilyttää merellinen kulttuuriperintö 
elävänä tekemällä merkittäviä kulttuuritekoja sen vaa-
limiseksi. Merikulttuurin toimintalinja rahoitetaan 
näyttelyiden pääsylipputuloilla, julkaisutoiminnan tuo-
toilla avustuksilla, lahjoitusvaroilla sekä säätiön sää-
tiöpääoman tuotoilla. 

Säätiön julkaisu- ja näyttelytoiminnan tavoitteena 
ei ole voiton, vaan korkeatasoisen merenkulun kulttuu-
riperintöä vaalivan sisällön tuottaminen suurelle ylei-
sölle. Tämä säätiön tarkoituksen toteuttaminen toimin-
taympäristössä, jossa kilpailu ihmisten vapaa-ajasta 
on kasvanut digitalisoitumisen myötä, on haasteellista. 
Kirja-alan globalisaatiosta ja digitalisoitumisesta joh-
tuva murros haastaa myös säätiön sopeutumaan jat-
kuvasti muuttuvaan markkinaan ja tutkimaan näiden 
edellä mainittujen muuttujien tuomia mahdollisuuksia. 
Museo- ja näyttelytoiminta on niin ikään digitalisoitu-
misen myötä murroksessa, jota julkisen talouden sääs-
töt syventävät. Samalla esimerkiksi Yhdysvalloissa kir-
jamyynti on muutaman vuoden laskun jälkeen jälleen 
nousussa ja digitaalisten sisältöjen liiketoiminnassa 
on sekä media- että museoalalla pieniä onnistumisen 
merkkejä näkyvissä, joskin tällä alueella taloudelliset 
riskit ovat edelleen suuria ihmisten jo totuttua ilmaisiin 
sisältöihin ja palveluihin.

Esimerkiksi säätiön perinteisessä julkaisutoi-
minnassa kulut ovat ylittäneet kirjamyynnin tuotot jo 
monena peräkkäisenä vuotena. Kulttuuritoiminnan 
pitkäjänteisen rahoituksen takaamiseksi sijoitustoi-
minnalta odotetaan tasaista vuosittaista tuottoa. Säätiö 
tavoittelee myös uusia yleisöä ja haluaa panostaa uusiin 
sisällönjakelutapoihin. Säätiön toiminnan rahoitus on 

John nurmisen Säätiön yhteiskulut 

Säätiön yhteiskulut olivat yhteensä 179 131 euroa 
(167 794 euroa vuonna 2013), jotka koostuivat henki-
löstökuluista 82 825 euroa (85 254 euroa vuonna 2013), 
poistoista 5024 euroa (779 euroa vuonna 2013) sekä 
muista kuluista 94 832 euroa (84 197 euroa vuonna 
2013). Muut kulut sisältävät hallituksen palkkiot, koko-
uskulut, taloushallinnon ja tilintarkastuksen (ei Puhdas 
Itämeri -hankkeiden EU-hanketarkastusta), tietolii-
kennekulut, postitus-, toimisto- ja puhelinkulut sekä 
markkinoinnin ja viestinnän kulut (ei Puhdas Itämeri 
-hankkeiden viestintää ja markkinointia). 

Säätiön merikulttuurin toimintalinjan rahoitus ja 
kulut

Merikulttuurin toimintalinja rahoitetaan mahdollisilla 
näyttelyiden pääsylipputuloilla, julkaisutoiminnan tuo-
toilla, avustuksilla, lahjoitusvaroilla sekä säätiön sijoi-
tustoiminnan tuotoilla (sisältää vuokratuotot).

Merikulttuurin toiminnan kulujäämä vuonna 2014 
oli - 197 944 euroa (- 85 337 euroa vuonna 2013). 

Näyttelytoiminnan kulut vuonna 2014 olivat 90 647 
euroa (43 051 euroa vuonna 2013). Kuluista 75 133 euroa 
muodosti Loki-kulttuuriteknologiaprojekti, jolle myön-
nettiin 25.8.2014 hallituksen kokouksessa 20 500 euron 
lisäbudjetti syksyn rahoitushakukierrosta ja hankkeen 
partnereille järjestettävää workshopia varten.

Säätiön julkaisutoiminnan tuotot vuonna 2014 oli-
vat 178 952 euroa (141 851 euroa vuonna 2013) ja kulut 
272 950 euroa (170 604 euroa vuonna 2013). Kuluis-
ta valtaosan muodostavat kirjojen tuotantokulut sekä 
henkilöstökulut. Kirjamyynti parani edellisvuoteen 
verrattuna 27 %, mikä johtui Ultima Thule -teoksen 

venäjänkielisen painoksen myyntituotoista. Kotimaan 
myynti vuonna 2014 oli hieman edellistä vuotta ma-
talampi 125 155 euroa (141 000 euroa vuonna 2013). 
Julkaisu toiminnan kulut olivat merkittävästi edellis-
vuotta korkeammat, sillä vuonna 2014 julkaistiin kolme 
uutta teosta. Ultima Thule -teoksen venäjänkielisen 
painoksen kustannukset kasvattivat osaltaan julkaisu-
toiminnan kuluja, niin ikään Frankfurtin kirjamessuille 
osallistuminen näkyi kuluissa poikkeuksellisena ker-
taluonteisena eränä. Säätiöön palkattiin vuonna 2014 
uusi puolipäiväinen myynti- ja markkinointipäällikkö 
mm. säätiön kirjavaraston ja uustuotannon hallintaan 
sekä digitaalisten sisältöjen myyntiin, mikä näkyi en-
simmäisenä vuotena kulujen nousuna. Myös syyskuun 
lopussa avattu verkkokirjakauppa booky.fi lisäsi osal-
taan kuluja edellisvuoteen verrattuna. Uudistuksen 
myötä kirjojen myynti omassa verkkokaupassa kasvoi 
kuitenkin 55 % vanhaan verkkokauppaan verrattuna. 
Myös La Recherche -teoksen PR-toiminta aiheutti jon-
kin verran kulujen kasvua, esimerkkinä osallistuminen 
ensimmäistä kertaa Turun kirjamessujen ohjelmaan. 

Kokoelmiin liittyvän toiminnan tuotot olivat 2 461 
euroa (15 903 euroa vuonna 2013) ja kulut 15 760 euroa 
(29 436 euroa vuonna 2013). 

Puhdas Itämeri -hankkeiden rahoitus ja kulut

Puhdas Itämeri -hankkeet rahoitetaan lahjoitusvaroin 
ja julkisella rahoituksella. Lahjoitukset ohjataan Puh-
das Meri -rahastoon, joka käsitellään säätiön kirjanpi-
dossa erikseen. Näin taataan, että lahjoituksilla rahoite-
taan pelkästään Puhdas Itämeri -hankkeita. 

Varainhankinnan tuotot vuonna 2014 olivat 
1 000 709 euroa (1 339 429 euroa vuonna 2013), joista 
yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä kerättyjen lahjoitusten 

Säätiön kulut vuonna 2014
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Säätiö uudisti verkkosivustonsa vuoden 2014 aikana. 
Uudistuksessa yhdistettiin aiemmin erilliset merikult-
tuurin ja Puhdas Itämeri -hankkeiden sivustot. Molem-
pien sivustojen tekniset alustat olivat vanhentuneet, 
sillä nämä olivat toteutettu vuosina 2008 ja 2009–2010. 
Uusi sivusto tukee merikulttuurin kirjamyynnin ja Puh-
das Itämeri -hankkeiden varainhankinnan tavoitteita ja 
samalla tarjoaa sidosryhmille ajanmukaista ja kiinnos-
tavaa tietoa säätiön toiminnasta ja Itämeren tilasta. 
Uudistuksen tärkeänä tavoitteena oli myös varmistaa 
vaivaton integrointi uuteen verkkokauppaan sekä lah-
joitusalustaan.

Uudistus toteutettiin kaksivaiheisesti. Adage teki 
konsepti- ja käytettävyyssuunnittelun ja lopputulok-
sena syntynyt konseptisuunnitelma ja teknisten alus-
tojen rajaus olivat osa tarjousdokumentaatiota. Uuden 
responsiivisen, eri laitteisiin ja mobiilikäyttöön opti-
moidun verkkosivuston toteutti MediaCabinet tarjous-
kilpailun perusteella. Sivusto julkistettiin syyskuun 
lopussa. Uudistuksen kokonaiskulut olivat noin 60 000 
euroa, ja vaikka uudistus koski myös merikulttuurisi-
vustoa, se kirjattiin Puhdas Itämeri -viestinnän kului-
hin, jonne se oli myös budjetoitu.

Säätiön ja Puhdas Itämeri -hankkeiden logot sekä 
graafinen ilme uudistettiin syksyllä 2014. Uudistuksen 
toteutti mainostoimisto Dynamo & Son, joka valittiin 

keväällä 2014 toteuttamaan yksityislahjoittajille suun-
nattu varainhankintakampanja. Myös logouudistuksen 
kustannukset ohjattiin Puhdas Itämeri -hankkeiden 
viestinnän kuluihin. Uudistuksista johtuen Puhdas Itä-
meri -hankkeiden viestinnän ja ympäristökasvatuksen 
kulut vuonna 2014 olivat edellisvuotta korkeammat, 
161 947 euroa (90 725 euroa vuonna 2013).

Säätiön toiminnasta kertova JNSuutiset uudis-
tettiin syksyllä 2014 vuoden alussa toteutetun kyselyn 
perusteella. Säätiön uutta graafista ilmettä noudatta-
va Telegrammi ilmestyi ensimmäisen kerran syksyllä 
2014. Muita sidosryhmäviestinnän keskeisiä välineitä 
olivat kesäkuussa ilmestynyt yhdistetty vuosikertomus 
ja toiminnan kuvaus, kaksi kertaa vuodessa sähköisenä 
julkaistu Puhdas Itämeri -hankkeiden rahasto raportti 
sekä neljä kertaa vuodessa lähetettävä sähköinen 
Puhdas Itämeri -uutiskirje.

Säätiön viestintä ja 
markkinointiviestintä 

pitkällä aikavälillä riippuvaista hyvästä sijoitustoimin-
nan tuloksesta, niin että säätiö ei joudu syömään omaa 
pääomaa perustoiminnan rahoittamiseksi. 

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkei-
den rahoitus tapahtuu lahjoitusvaroin ja julkisella ra-
hoituksella. Varainhankinnassa vallitsee kova kilpailu. 
Vaikka säätiön varainhankinnan tulosta vuonna 2014 
voidaan pitää erittäin hyvänä haastavassa talousti-
lanteessa ja kilpaillussa hyväntekeväisyyskentässä, 
säätiö pyrkii varmistamaan kestävän rahoituspohjan. 
Yritykset ovat karsineet panostuksiaan hyväntekeväi-
syyteen, minkä vuoksi säätiö ei voi enää nojata ympä-
ristötoimintaansa monivuotisiin ja suuriin lahjoituk-
siin alkuvuosien tapaan. Säätiö käynnisti tästä syystä 
pitkäjänteisen erityisesti yksityislahjoittajille suun-
natun kampanjan suunnittelun. Lahjoittajapohjaa laa-
jentamalla säätiö pyrkii reagoimaan yrityslahjoitusten 
epävarmuuteen. 

Säätiö keskittyy vaikuttaviin ja mitattaviin hankkei-
siin ja sen toiminnan tavoitteellisuus ja tuloksellisuus 
auttavat sitä erottumaan muista toimijoista. Säätiöllä 
on hyvä maine ja julkisuuskuva. Epävarmassa rahoi-
tustilanteessa säätiö panostaa jatkossakin mahdolli-
simman tehokkaaseen toimintaan ja läpinäkyvään ra-
portointiin. Säätiön toiminnallista luonnetta pyritään 
jatkossakin korostamaan, erotukseksi säätiöistä, jotka 
toimivat joko viestinnällisin keinoin tai apurahoja jaka-
malla. 

Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa suurimmat 
riskit ja epävarmuustekijät liittyvät aikatauluihin. Esi-
merkiksi Viipurin ja Hatsinan projektit Venäjällä ovat 
molemmat viivästyneet säätiöstä riippumattomista 
syistä. Venäjä-yhteistyö kytkeytyy myös tämänhetki-
seen koko Euroopan laajuiseen poliittiseen tilantee-
seen, mikä aiheuttaa epävarmuuksia säätiön tulevien 
Venäjän-hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Säätiön investoinnit kemialliseen fosforinpoistoon 
vaativat vesilaitokselta omaa panostusta. Säätiö on 
saattanut loppuun useita projekteja, ja on tärkeää taata, 
että vesilaitokset voivat myös projektien loputtua jatkaa 
kemiallista fosforinpoistoa ilman, että se tulee taloudel-
lisesti kohtuuttoman kalliiksi. Jotta vesilaitokset voivat 
sitoutua kemialliseen fosforinpoistoon pitkällä tähtäi-
mellä, on niille taattava riittävän alhainen kemikaalin 
hinta ja riittävän hyvä kemikaalin saatavuus. Säätiö 
käynnisti vuonna 2014 projektin, jossa pyritään luo-
maan mekanismi, jonka avulla molemmat toteutuisivat. 

EU-rahoitteinen BEST-hanke (Better Efficiency for 
Sewage Treatment) keskittyy jätevesien puhdistuksen 
tehostamiseen Puolassa ja Baltiassa, jossa tavoite on 
saada jätevedenpuhdistamot HELCOM-tasoon kan-
nustamalla niitä tehostettuun fosforinpoistoon. Toise-
na hankkeen tavoitteena on teollisten ja kunnallisten 
jätevesien yhteiskäsittelyn parantaminen teollisuuden, 
viranomaisten ja vesilaitosten yhteistyön kautta. Tar-
koituksena oli, että myös venäläiset ja valkovenäläiset 
laitokset olisivat investoineet hankkeen rahoituksella 
tehostettuun fosforinpoistoon, mutta poliittinen ti-
lanne on vaikuttanut siihen, että EU:n ja Venäjän sekä 
Valko-Venäjän välisten rahoitussopimusten valmistelu 
on viivästynyt. Tästä johtuen Venäjän ja Valko-Venäjän 
vesilaitokset eivät voi olla mukana EU-rahoitteisessa 
BEST-hankkeessa investoivina yhteistyökumppaneina.

Fosforit-lannoitetehtaalla Kingiseppissä saadut 
tulokset ovat erinomaisia. Säätiön yhteistyön EuroChe-
min kanssa päättyessä on tärkeä varmistaa, että tehdas 
on myös jatkossa motivoitunut puhdistamaan tehok-
kaasti tehtaan lähialueilta Laukaan-jokeen päätyviä 
fosforipäästöjä. 
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merikulttuuri vuonna 2014

näyttelytoiminta

John Nurmisen Säätiö lainasi ja esitteli kokoelmiaan 
vuonna 2014 kahdessa näyttelyssä ja kaksilla mes-
suilla. 

Haminan kaupunginmuseon järjestämässä näyt-
telyssä Hamina maailmankartalle – John Nurmi
sen Säätiön ja Haminan kaupunginmuseon aarteita 
1.6.2014–12.1.2015 oli lainassa 70 esinettä säätiön 
taide-, kartta- ja antiikkikokoelmista. Näyttely oli osa 
Hamina Tattoo -yhteistyötä. Säätiö myös lainasi yhden 
kartan Heinolan kaupunginmuseon Barokki-näyttelyyn 
18.5.–28.9.2014.

Helsingin venemessuilla 7.2.–16.2.2014 säätiön osas-
tolla esiteltiin Puhdas Itämeri-hankkeita sekä meri-
kulttuuritoimintaa. Helsingin kirjamessuilla 23.10.–
26.10.2014 säätiön osastolla oli näytteillä uutuuskirjoihin 
liittyvää esineistöä.

loki-kulttuuriteknologiaprojekti

Vuonna 2013 käynnistettyä Loki-kulttuuriteknologia-
hanketta jatkettiin, ja sen pilottipalvelu Kulttuuriretki 
Suomenlinna avattiin 6.6.2014. Palvelu toteutettiin res-

ponsiivisena verkkosivustona (www.kulttuuriretki.fi), 
joka sisältää tietoa Suomenlinnassa ja sen läheisyy-
dessä sijaitsevista kulttuurikohteista. Palvelua mark-
kinoitiin lähinnä Facebookissa, Googlessa ja paikan 
päällä Suomenlinnassa. Pilottipalvelussa oli mukana 
paikallisia palveluntuottajia. Pilotin käyttäjäkokemuk-
set ja siitä saatu palaute oli suotuisaa ottaen huomi-
oon pienen markkinointipanostuksen. Loki-projektin 
seuraavan vaiheen valmistelu aloitettiin syksyllä. 
Hankkeen työpaja järjestettiin Rymättylän Herrankuk-
karossa 13.–14.11.2014. Capgemini lahjoitti työpajan 
edeltäneen selvitystyön sekä työpajan fasilitoinnin ja 
dokumentoinnin pro bono -työnä. Työpajassa oli muka-
na hankkeen yhteistyökumppanit Merikeskus Vellamo, 
Forum Marinum, Rauman merimuseo sekä Museolii-
ton, Museo viraston ja Turun yliopiston Technology 
Research Centerin edustajat. Työpajan tuloksena saa-
tiin tilannearvio nykyisistä hankkeista, tunnistettiin 
kulttuurikentän ekosysteemin vahvuudet ja heikkoudet 
sekä keskeiset toimijat, tunnistettiin yhteistyömahdol-
lisuudet digitaalisuuden hyödyntämisessä sekä tarken-
nettiin tavoitteet jatkotyölle. Syksyn 2014 aikana säätiö 
haki myös rahoitusta hankkeen jatkokehitykselle sekä 
aloitti palvelun käyttöliittymän suunnittelun. 

kesän 2014 pilottipalvelu 
Kulttuuriretki Suomenlinna
sai käyttäjiltä hyvää palautetta.

Säätiön osastolla Helsingin kirjamessuilla esiteltiin uutuuskirjoja. näytteillä oli myös laivan 
pienoismalli, karttoja ja muuta ”rekvisiittaa”.
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Julkaisutoiminta

Toukokuun puolivälissä julkaistiin purjehtija Eero 
Lehtisen muistelmat Pakko purjehtia. Teos julkaistiin 
toukokuun lopussa myös e-kirjana, ja sitä myytiin Eli-
sa Kirja -palvelun kautta. Painetun kirjan painosmäärä 
oli 2 590. Syyskuussa ilmestyi venäjänkielinen painos 
Ultima Thule-teoksesta. Kirjan painosmäärä oli 1 300.

Lokakuun alussa julkaistiin kaksi teosta: historian 
dosentti Mikko Huhtamiehen kirjoittama Pohjolan At
lantis – Uskomattomia ideoita Itämerellä sekä Jan Bor-
min, Matti Klingen, Märtha Norrbackin, Osmo Pekosen 
ja Juha Pentikäisen kirjoittama Ranskan viimeisen ku
ninkaan retkikunta – La Recherche Lapissa. Molempien 
kirjojen painosmäärä oli 2 000. 

Uutuusteosten lisäksi vuoden aikana jatkettiin 
Kauhia Oolannin sota, Luotsisaaren tarina, Seitse
män meren purjehtijat, Kustaa III ja suuri merisota, 
Adolf Bock, Muskottisota, Valo merellä/Ljuset till havs, 
Kuninkaan saari, Muodonmuutoksia, Yli maan äären, 
Meritie, The History of the Nordic Map, Marinkons
tens mästare, Ultima Thule ja Mare Balticum -teosten 
myyntiä. 

kokoelmat

Rauman merimuseolle lahjoitettiin 12.3.2014 Juha 
Nurmisen rakennuttama pienoismalli höyrylaiva 
MarjaLiisa Nurmisesta. Laiva oli John Nurmisen 

Säätiö lahjoitti 12.3.2014 rauman merimuseolle Juha nurmisen rakennuttaman 
pienoismallin höyrylaiva Marja-Liisa Nurmisesta. 

omistuksessa vuosina 1939–1949. Pienoismallin lah-
joittamisesta Rauman merimuseolle sovittiin vuonna 
2011. Mallin rakensi Tarmo Kyntöaho. Säätiö ja Rau-
man merimuseo järjestivät yhdessä luovutustilaisuu-
den, jossa kutsuvieraiden lisäksi läsnä oli myös laivan 
kummi, Marja-Liisa Suopanki (o.s. Nurminen).

Säätiö toteutti vuoden 2014 aikana meritaidetta, 
atlaksia, pienoismalleja ja meriantiikkia koskevien 
esineiden kaupan. Mikael Schnitt (Hagelstam & Co) 
arvioi kyseessä olevat esineet ja taideteokset. Säätiö 
myi vaihtokaupassa erikseen luetteloituja Nurmi-
sen varustamolle aikoinaan kuuluneita nk. kapteenin 
tauluja, meriantiikkiesineitä ja pienoismalleja ja osti 
vastavuoroisesti Juha Nurmisen omistamista kokoel-
mista Strömcrona ja Baltic Pilot -merikartastot. Koska 
riippumattomien asiantuntija-arvioiden mukaan edellä 
mainittujen Juha Nurmisen omistuksessa olevien kar-
tastojen arvo ylittää säätiön luovuttamien esineiden 
arvon, maksaa säätiö erotuksen rahana. Vaihtokauppa 
tuki säätiön tarkoituksen toteuttamista ja kokoelma-
kokonaisuuksien eheyttämistä. Säätiö arvioitti muu-
taman arvokkaimman taulun, pienoismallin ja meri-
antiikkiesineen Tuija Peltomaalla ennen lopullista 
vaihtosopimuksen solmimista sen varmistamiseksi, 
että kokonaisuudet on arvioitu riippumattomasti ja oi-
kealle tasolle. 

Vuonna 2014 julkaistiin 
kolme uutta kirjaa. 
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Säätiön merikarttakokoelma täydentyi loppuvuodesta 2014 kahdella 
merikartastolla, nils Strömcronan Itämerta kuvaavalla venäjänkielisellä 
atlaksella (1750) sekä laurie & Whittlen The Baltic Pilotilla (1809). 
Strömcrona julkaisi kartastonsa alun perin vuonna 1739, ja se oli toinen 
ruotsalainen esitys alueen merikartografiasta. kartat edustivat aiempaa 
tarkempaa ja tieteellisempää vaihetta Itämeren karttahistoriassa. Itämeri alkoi 
kiinnostaa venäläisiä erityisesti Pietarin perustamisen jälkeen, ja ennen oman 
karttatuotannon aloittamista he käänsivät useita alueen kartastoja venäjäksi. 
The Baltic Pilot julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1725 englantilaisen 
robert Sayerin toimesta. maanmiehet laurie & Whittle jatkoivat sittemmin 
kartaston kehittämistä. kartastolla oli suuri merkitys Iso-Britannian 
merivoimille, ja se lisäsi mielenkiintoa Itämerta kohtaan.

merikulttuurin myynti, markkinointi ja viestintä 

Kirjoja myytiin kirjakauppojen, verkkokauppojen ja 
kirjamyyjien kautta sekä suoramyyntinä säätiöstä ja 
eri tilaisuuksien yhteydessä. Syyskuussa säätiön oma 
verkkokauppa siirrettiin Booky.fi-verkkokirjakaupan 
hoidettavaksi säätiön verkkosivustouudistuksen yh-
teydessä, mikä nosti verkkokaupan kappalemääräistä 
myyntiä 55 %. Vuoden aikana tehostettiin kirjamyyntiä 
panostamalla uusiin ja vanhoihin jälleenmyyjiin, verk-
kokauppaan ja tapahtumamyyntiin. Kirjoja myytiin 
Kirjavälityksen, kirjakauppojen, nettisivujen, kirjamyy-
jien ja säätiöstä suoraan tapahtuvan myynnin kautta. 
Joulukuussa säätiö järjesti kahtena päivänä Ystävä-
myynnit säätiön tiloissa Huolintatalossa. 

Merellisille seuroille ja yhdistyksille järjestettiin 
säätiön julkaisuihin liittyviä luentoja ja räätälöityjä tar-
jouskampanjoita. Säätiön Huolintatalossa sijaitsevia 
kokoelmia esiteltiin noin 50 ryhmälle ja sadoille yksi-
tyishenkilöille vuoden aikana.

Tärkeä kirjamyynnin kanava on myös neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvä uutiskirje joka esittelee säätiön toi-
mintaa ja julkaisuja. Uutiskirjeen graafinen ilme uudis-
tettiin syksyllä 2014 ja sen nimi muuttui JNSUutisista 
Telegrammiksi. Telegrammia toimitetaan säätiön rekis-
terissä oleville asiakkaille ja yhteystyökumppaneille, ja 

sen painosmäärä on 4 500. Uutiskirjeen painosta kasva-
tettiin vuoden aikana liittämällä siihen lisää kohderyh-
miä, seuroja ja yhdistyksiä sekä yksityishenkilöitä.

Säätiö julkisti syksyllä La Recherche -teoksen 
Turun kirjamessuilla 3.10.2014, missä teoksen kirjoit-
tajat olivat mukana Jussi Nuortevan juontamassa kes-
kustelussa. Säätiö osallistui Helsingin kirjamessuille 
23.10.–26.10.2014. Suomi oli Frankfurtin kirjamessu-
jen teemamaana vuonna 2014, ja säätiö osallistui tä-
hän maailman tärkeimpään kirja-alan tapahtumaan 
nyt ensimmäistä kertaa, osana Suomen yhteisosastoa 
7.10.–12.10.2014

Säätiön karttakokoelmien tuotteistaminen 
aloitettiin vuonna 2012, jolloin säätiö solmi 
yhteistyösopimuksen Vallila Interiorin kanssa. 
Vuonna 2014 säätiö käynnisti yhteistyön 
marja kurjen kanssa ja ensimmäiset 
karttakuosiset huivit, solmiot ja taskuliinat 
tulivat myyntiin joulukuussa 2014. 
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Hatsinan ja Viipurin jätevedenpuhdistamot, Venäjä

Investointisuunnitelmat ja säätiön sekä vesilaitosten 
väliset investointisopimukset Luoteis-Venäjällä sijait-
sevien Hatsinan ja Viipurin kaupunkien jäteveden-
puhdistamoiden fosforinpoistojärjestelmien rakenta-
miseksi ovat valmiita. Molemmille hankkeille on saatu 
Venäjän viranomaisilta virallinen rekisteröinti, jonka 
perusteella laitetoimituksille saadaan tulli- ja verova-
pautus. 

Hatsinan laitetoimituksen ensimmäisen erän, ke-
miallisen fosforinpoiston laitteiston, toimittaja on valit-
tu tarjouskilpailulla. Laitteisto toimitetaan Hatsinaan 
keväällä 2015. Viipurin hanke on viivästynyt kaupungin 
vesilaitoksessa tapahtuneiden henkilövaihdosten ja or-
ganisaatiomuutosten vuoksi sekä kokoojaviemäriput-
ken hajoamisen vuoksi. Helmikuussa 2014 Viipurissa 

Puhdas Itämeri -hankkeet

avattiin uusi kokoojaviemäri ja fosforinpoistohanketta 
päästiin jatkamaan. Säätiö vastaa Viipurissa ja Hatsi-
nassa laitehankintojen ja vesilaitokset asennusten sekä 
rakennustöiden kustannuksista. Hankkeiden myötä 
Hatsinasta Suomenlahteen päätyvä vuotuinen fosfori-
kuorma pienenee 30 tonnilla ja Viipurissa 20 tonnilla. 

udarnikin kanala, Venäjä

John Nurmisen Säätiö ja Leningradin alueella, Pobedan 
kylässä noin 50 kilometrin päässä Viipurista sijaitseva 
Udarnikin kanala ovat selvittäneet yhdessä vaihtoeh-
toja, joilla minimoidaan kanalan lanta-altaiden vuoto-
riskit ympäristöön. Ongelmana on alueelle kymmenien 
vuosien toiminnan aikana kertynyt valtava lantamää-
rä, jonka säilytyksestä vapautuu lähistöllä sijaitsevaan 
Vammeljokeen arviolta 10–20 tonnia fosforia vuodessa. 

Fosforit-lannoitetehtaalla tammikuussa 2014. 
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Pahimmillaan päästö voi siis olla lähes Helsingin Vii-
kinmäen puhdistamon vuotuisten fosforipäästöjen 
suuruinen. Tästä noin puolen arvioidaan päätyvän ve-
sistöjen kautta Suomenlahteen. Kanala onkin nimetty 
Itämeren suojelukomission HELCOMin tutkimuksissa 
yhdeksi Itämeren alueen pahimmista ympäristöriskin 
aiheuttavista eläintiloista.

Säätiö käynnisti vuonna 2012 Viipurin lähistöllä si-
jaitsevan Udarnikin kanalan kanssa yhteisen hankkeen 
vuotavista lanta-altaista Itämereen päätyvän kuormi-
tuksen vähentämiseksi. Toukokuussa 2012 Ruotsin ja 
Suomen valtioiden rahoittama Baltic Sea Action Plan 
Trust Fund myönsi osarahoituksen hankkeelle. Kana-
lassa on uusittu alueen lanta-altaita vuosien 2012 ja 
2013 aikana. Vuonna 2014 hanke suunnattiin uudes-
taan lanta-altaiden valumavesien käsittelyyn ja Baltic 
Sea Action Plan Trust Fund myönsi elokuussa 2014 
hankkeelle lisärahoituksen, jonka avulla kanalaan voi-
daan toimittaa valumavesien suodatusjärjes telmä. Noin 
200 000 euron arvoisen järjestelmän avulla voidaan 
käsitellä lanta-altaiden valumavedet ja siten vähen-
tää ravinnepäästöjä ympäröiviin vesistöihin. Tekno-
logiatoimittajana ja suunnittelijana hankkeessa toimii 
ruotsalainen Bioptech Ab. Uusi valumavesien käsittely-
järjestelmä rakennetaan kanalan alueelle vuoden 2015 
aikana. John Nurmisen Säätiö vastaa hankkeen johta-
misesta, Bioptech Ab järjestelmän teknisestä suunnit-
telusta sekä laitetoimituksista ja Udarnikin kanala suo-
datusjärjestelmän rakennustöistä. 

Valko-Venäjän eu-rahoitteinen 
PreSTo-hanke valmistui.

PreSTo-hankkeessa (Project on 
reduction of eutrophication of the 
Sea Today) investoitiin tehostettuun 
ravinteidenpoistoon kolmen 
valkovenäläisen kaupungin jäteveden-
puhdistamolla: Grodnossa, Vitebskissä ja 
molodetšnossa. Säätiö vastasi projektissa 
tehostettuun ravinteidenpoistoon 
liittyvistä investoinneista ja niiden 
teknisestä suunnittelusta. rakennustyöt 
ja laitteiden asentaminen puhdistamoille 
käynnistyivät syksyllä 2013 ja saatiin 
valmiiksi elokuun 2014 lopussa. PreSTo-
hankkeen investoinneilla pienennetään 
vesistöihin päätyvää fosforikuormaa 
usealla sadalla tonnilla vuodessa.
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Fosforit-lannoitetehdas, Venäjä

Venäjällä Laukaan-joen varrella Kingiseppissä sijait-
sevan Fosforit-lannoitetehtaan ympäristöstä valuneet, 
arviolta 1 700 tonnin vuotuiset fosforipäästöt Suomen-
lahteen saatiin kuriin tehtaan rakennettua alueelle va-
lumavesien puhdistusjärjestelmän maaliskuussa 2012. 
Kesällä 2013 kansainvälinen konsulttiyritys Atkins pal-
kattiin arvioimaan puhdistusjärjestelmän toimivuutta 
sekä seuraamaan fosforipäästöjen kehitystä. Säätiö 
seuraa Atkinsin työtä osallistumalla työn käytännön to-
teutukseen sekä hankkeen ohjausryhmään, jolle Atkins 
raportoi tulokset. Atkinsin ottamien näytteiden mu-
kaan Laukaan-joen fosforipitoisuus on pysynyt samalla 
alhaisella tasolla, johon päästiin puhdistusjärjestelmän 
käynnistämisen myötä. Puhdistusjärjestelmän sekä 
päästöjen seuranta- ja arviointityö jatkui vuoden 2014 
syksyyn asti ja raportti aiotaan julkaista alkuvuodesta 
2015.

Valko-Venäjän rehevöitymishankkeet

EU:n Itämeriohjelma (EU Baltic Sea Region Program-
me 2007–2013) on osarahoittanut kahta Puhdas Itämeri 
-hankkeiden projektia, PURE- ja PRESTO- hankkeita, 
joissa säätiö toteutti ravinteiden poistoa tehostavia in-
vestointeja Valko-Venäjällä. Säätiö jatkaa yhteistyötä 
Brestin vesilaitoksen kanssa fosforinpoistoprosessin 
ohjausjärjestelmän parantamiseksi. 
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enSI-palvelun (enhanced navigation Support 
Information) käyttäjäkunta laajeni ensimmäistä 
kertaa kotimaisia varustamoja pidemmälle, 
kun norjalaisen tankkerivarustamon rederiet 
Stenersenin alus lähetti ensimmäisen 
reittisuunnitelmansa meriliikennettä valvovalle 
viranomaiselle tiedoksi ja tarkastettavaksi 
huhtikuussa 2015.

enSI-palvelu antaa aluksille mahdollisuuden 
lähettää niiden sähköisessä muodossa 
oleva reittisuunnitelma etukäteen 
meriliikennettä valvovalle viranomaiselle 
tiedoksi ja tarkastettavaksi. Viranomainen 
saa tiedon suunnitelman mahdollisista 
riskikohdista ja pystyy näin valvomaan 
aluksen kulkua entistä tehokkaammin. 
Alun perin tankkereille suunnattua palvelua 
tarjotaan kaikille alustyypeille, koska se lisää 
meriliikenteen turvallisuutta käyttäjästä 
riippumatta: öljyvahinkojen lisäksi palvelulla 
voidaan vähentää minkä tahansa merellisen 
vahingon riskiä.

kiitos Tankkeriturva-hankkeen 
yhteistyökumppaneille: 

Aboa mare, Adage, 
Arctia Icebreaking, Capgemini, 

Castrén & Snellman, Consilium marine, 
eniram, F-Secure, Finnpilot Pilotage, 

Furuno, Ilmatieteen laitos, liikennevirasto, 
merikotka, merivoimat, navielektro, 

neste oil, nixu, rajavartiolaitos, 
Trafi, Twinspark, VTT.

PRESTO-hankkeessa (Project on Reduction of Eu-
trophication of the Sea Today) investoitiin tehostettuun 
ravinteidenpoistoon kolmen valkovenäläisen kaupun-
gin jätevedenpuhdistamolla: Grodnossa, Vitebskissä 
ja Molodetšnossa. Säätiö vastasi projektissa tehostet-
tuun ravinteidenpoistoon liittyvistä investoinneista 
ja niiden teknisestä suunnittelusta. Rakennustyöt ja 
laitteiden asentaminen puhdistamoille käynnistyivät 
syksyllä 2013 ja saatiin valmiiksi elokuun 2014 lopussa. 
PRESTO-hankkeen investoinneilla pienennetään ve-
sistöihin päätyvää fosforikuormaa usealla sadalla ton-
nilla vuodessa. 

Tankkeriturva-hanke

Tankkeriturva-hankkeen vesillelasku juhlistettiin 
Neste Oilin isännöimänä Kilpilahden jalostamon alu-
eella 25.3.2014. Mukana oli hankkeen esivalmisteluun 

ja toteutukseen työtään lahjoittaneita yrityksiä sekä 
muita tärkeitä yhteistyökumppaneita. Tankkeriturva-
hanke, jonka tuloksena syntyi nyt Liikenneviraston 
omistuksessa oleva ENSI-navigointipalvelu (Enhanced 
Navigation Support Information), päättyi virallisesti 
säätiön osalta kesäkuun lopussa, jolloin järjestettiin vii-
meinen ohjausryhmän kokous. 

Hankkeen kannalta vuoden 2014 merkittäviä 
tapah tumia ovat olleet mm. uusien alusten rekrytoimi-
nen palvelun piiriin, kehittyneemmän ENSI-palvelun 
version julkaiseminen sekä näkyvä esilläolo IALA:n 
(International Association of Marine Aids to Navi-
gation and Lighthouse Authorities) konferenssissa. 
Liikenne virasto valmisteli ENSI-palvelun mukaan 
ottamista EU-rahoitteiseen yhteiseurooppalaiseen 
e-navigointi hankkeeseen. Tavoitteena on ENSI-palve-
lun kehittäminen ja kansainvälistäminen osana suu-
rempaa palvelu kokonaisuutta.
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lISää AlukSIA JA VAruSTAmoJA 
PAlVelun PIIrIIn

enSI-palvelua on testattu vuoden 2013 alusta 
Suomenlahdella etupäässä tankkereilla. 
Testaamisen ohella voidaan puhua myös 
käyttöönotosta, sillä palvelu toimii operatiivisena 
osana suomalaista alusliikennepalvelua. 
käyttäjäkunnan laajetessa ja teknisten 
ratkaisujen vakautuessa palvelun todelliset 
hyödyt alkavat pikkuhiljaa erottua. Tavoitteena 
on laajentaa palvelua tai osia palvelusta vuosien 
2015–2016 aikana joidenkin Itämeren valtioiden 
alusliikennepalveluihin sekä uusiin aluksiin. 
Samaan aikaan palvelua kehitetään osana 
e-navigointiin liittyviä eu-hankkeita.

enSI-palvelu luotiin ja sen käyttöönotto 
aloitettiin John nurmisen käynnistämässä 
Tankkeriturva-hankkeessa vuosina 2009–2013. 
Palvelun jatkokehitys ja käyttöönotto siirtyivät 
liikenneviraston vastuulle vuonna 2014.

enSI-PAlVelu SAI enSImmäISen ulkomAISen käYTTäJänSä 
– reDerIeT STenerSen läHeTTI reITTISuunnITelmAn 
onnISTuneeSTI VIrAnomAISelle
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Greta Maria LindbLoMs stifteLse

Bergsrådinnan 
sophie von Julins 
stiftelse

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Affecto oyj, oy Aga Ab, Algol, AmT-veneet, Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co oy, 
Balance Team oy, Fact law Group, FaunaPharma oy, Fiskars oyj, F-Secure oyj, Furuno Finland, Golden oriol oy Ab, 

Gummerus kustannus oy, Hamina Tattoo, Helsingin Juhlaviikot, lease Plan Finland, lJr Accounting oy Ab, lTQ Partners oy, 
merimieseläkekassa, metroAuto oy, naakan koulu, necorpoint, nixu oy, nomart oy, nordic Venture Partners limited, 

nurminen logistics, orion oyj, Pakkausalan Ympäristörekisteri PYr oy, rakennusteollisuus, re Accenture oy, rejlers oy, 
Sail Tech Herrala oy, Scandic Container, Servaali oy, Solgar nordic, Stena recycling oy, Suomen messut, 

Suomen Palautuspakkaus oy,Victor ek oy Ab, Wilhelmsen Ship Service oy

Puhdas Itämeri -tukijat 2014

Säätiö panosti vuoden 2014 aikana merkittävästi uu-
dentyyppisten hankkeiden kartoittamiseen ja esiselvi-
tykseen. Säätiö valmisteli useita uusia Itämeren ravin-
nekuormituksen vähentämiseen tähtääviä hankkeita 
sekä kotimaassa että Puolassa, Baltiassa, Venäjällä ja 
Valko-Venäjällä.

BeST-hanke 

Vuonna 2013 käynnistyi EU-rahoitteisen BEST-hank-
keen (Better Efficiency for Sewage Treatment) val-
mistelu, ja valmistelutyöhön myönnettiin 2014 EU:n 
Itä meristrategian siemenrahoitusta (Seed Money). 
Hankkeen pääyhteistyökumppani on Helsingin kau-
pungin ympäristökeskus. Muita tärkeitä kumppaneita 
ovat Varsovan kaupunki sekä useat vesilaitokset sekä 
viranomaiset Puolasta, Valko-Venäjältä ja Baltian 
maista. BEST-hanke nimettiin kesäkuussa 2014 EU:n 
Itämeristrategian potentiaaliseksi lippulaivahank-
keeksi. Tämä tarkoittaa, että hanketta pidetään yhtenä 
tärkeimmistä aloitteista EU:n Itämeristrategian tavoit-
teiden toteuttamiseksi ja Itämeren ravinnekuorman 
leikkaamiseksi. Hankkeelle haetaan rahoitusta EU:n 
Itämeriohjelmasta heti uuden rahoituskauden avau-
tuessa alkuvuodesta 2015.

nutriTrade-hanke

Ravinnepäästökauppaa on jo pitkään pidetty lupaava-
na mahdollisuutena vähentää kustannustehokkaasti 
Itämeren ravinnekuormitusta. NutriTrade-hankkeen 

tarkoituksena on edetä asiassa suunnitelmista käytän-
töön ja ensimmäisen kerran käynnistää koko Itämeren 
laajuinen vapaaehtoinen ravinnepäästökauppa. Päästö-
kaupan osapuolia voivat olla toimijat, jotka ovat valmii-
ta vähentämään Itämeren ravinnepäästöjä omilla sel-
keästi todennettavilla ja mitattavilla toimillaan – mm. 
vesilaitokset, jotka ovat halukkaita parantamaan jäte-
vesien puhdistusta yli vaaditun minimitason ja toisaal-
ta kaupungit, kunnat, yksityiset yritykset ja kansalaiset, 
jotka haluavat parantaa Itämeren tilaa ja neutraloida 
oman fosforijalanjälkensä rahoittamalla konkreettisia 
päästö vähennystoimia. Myös NutriTrade-hanke ni-
mettiin syksyllä 2014 EU:n Itämeristrategian potenti-
aaliseksi lippulaivahankkeeksi. 

Joulukuussa 2013 säätiön palveluksessa aloittanut 
Martin Grotenfelt työskenteli vuoden 2014 ajan kaksi 
työpäivää viikossa rehevöitymishankkeiden esiselvi-
tystyössä pro bono -lahjoituksena ja teki mittavan työn 
NutriTrade-hankkeen valmistelussa.

Saaristomeren lähikalahanke

Säätiö selvitti vuoden 2014 aikana mahdollisuutta 
käynnistää Saaristomeren alueella uusi lähikalaresurs-
sin hyödyntämiseen liittyvä hanke, jolla voitaisiin pois-
taa ravinteita Saaristomeren ekosysteemistä. Hanketta 
on selvitetty keväästä alkaen yhdessä Suomen johtavi-
en tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa, jotka teke-
vät Itämereen sekä kalatalouteen liittyvää tutkimusta. 
Lisäksi hankkeesta on keskusteltu laajapohjaisesti asi-
aan liittyvien sidos- ja intressiryhmien kanssa. 

Projektipäällikkö miina mäki 
John nurmisen Säätiöstä 
ja tutkija emil Vahtera 
Helsingin kaupungin 
ympäristökeskuksesta 
esittelivät valmisteilla olevan 
BeST-hankkeen sisältöä Turun 
Itämeripäivillä.

uudet hankkeet
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sekä yritysyhteistyökumppaneille. Puhdas Itämeri -uu-
tiskirjeestä tehtiin kesällä 2014 kysely. Palautteessa saa-
tiin runsaasti hyviä uudistusehdotuksia, jotka pyritään 
ottamaan huomioon tulevissa uutiskirjeissä. Rekiste-
rissä oli vuoden 2014 lopussa noin 1 750 nimeä (1 400 
vuonna 2013). Säätiön Puhdas Itämeri -facebook-si-
vustolla oli vuoden 2014 lopussa noin 2 300 tykkääjää 
(1 700 vuonna 2013).

John Nurmisen Säätiö kutsuu vuosittain yritystuki-
joitaan ja muita yhteistyökumppaneitaan Club Itämeri 
-tilaisuuteen keskustelemaan Itämeren ajankohtaisista 

asioista. Tapahtumassa kerrotaan myös Puhdas Itä-
meri -hankkeiden edistymisestä ja rahoituksen tilan-
teesta. Syyskuun 4. päivänä viidettä kertaa järjestetyn 
tilaisuuden isäntänä toimi Finnpilot Pilotage. Vieraina 
Suomenlinnassa ja Harmajan majakka- ja luotsisaarel-
la oli noin 80 John Nurmisen Säätiön tukijaa ja yhteis-
työkumppania. 

Puhdas Itämeri -hankkeiden viestintä 
ja ympäristökasvatus

Säätiön toiminnan painopiste on konkreettisissa hank-
keissa, joita säätiö toteuttaa koko Itämeren valuma-
alueella. Tämän lisäksi säätiö pyrkii omalta osaltaan 
kasvattamaan suuren yleisön tietoisuutta Itämeren 
suojelutoimien kiireellisyydestä ja tärkeydestä. Säätiö 
osallistui Suomenlahti 2014 -teemavuotena vuoden 
päätapahtumiin aktiivisesti ja osana Suomen Ympä-
ristökeskuksen (SYKE) koordinoimaa Itämeri-viesti-
jöiden verkostoa. Teemavuosi käynnistyi tammikuussa 
Helsingin kaupungintalolla, johon säätiö oli kutsunut 
myös Viipurin ja Hatsinan vesilaitosten edustajia. 

Turussa kokoontui kesäkuun alussa yli 1000 osal-
listujaa EU:n Itämeristrategian vuosikokoukseen sekä 
Baltic Development Forumin huippukokoukseen. 
Kokousohjelmassa nousi esiin erityisesti EU:n Itä-
meristrategian toimeenpano käytännön tasolla. John 
Nurmisen Säätiö, Helsingin ympäristökeskuksen 
Citywater-hanke sekä Helsingin ja Turun kaupunkien 
koordinoima Itämerihaaste olivat mukana yhteistyössä 
järjestämässä ”Talk about water – how to save the sea” 
-ohjelmakokonaisuutta, jossa käsiteltiin muun muassa 
ravinteidenpoistoa.

Heinäkuussa 2014 säätiö osallistui SuomiAreena 
-paneelikeskusteluun Porissa ja Haminan kaupungin 
kutsumana yhteistyökumppanina Hamina Tattoo -ta-
pahtumaan 29.7.–2.8.2014. Tapahtuman yhteydessä 
Haminan raatihuoneentorilla järjestettiin Itämeri-kes-
kustelu, johon osallistuivat säätiön edustajien lisäksi 
mm. Pietarin vesilaitoksen pääjohtaja Felix Karmazi-
nov, Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo 
Knuuttila ja Helsingin Sanomien toimittaja Heli Saava-
lainen. 

Suomenlahti 2014 -vuoden tapahtumien lisäksi 
säätiö järjesti myös lukuisia omia tilaisuuksia Huo-

lintatalon toimipisteessään. Useita ryhmiä ja satoja 
henkilöitä tutustui vuoden aikana säätiön toimintaan, 
mm. Naispurjehtijat, Pohjola-Norden -seura, Helsingin 
ekonomit, Ympäristötoimittajat ry. ja Purjehtijoiden 
vaikuttajaryhmä. Huhtikuussa säätiö järjesti toimit-
tajille pienimuotoisen tutustumismatkan kolmen val-
kovenäläisen kaupungin sekä Varsovan vesilaitoksille. 
Matkaan osallistuivat Helsingin Sanomien, Suomen 
Kuvalehden ja Ylen toimittajat. 

Vuoden 2014 muita tapahtumia, joissa John Nurmi-
sen Säätiö oli läsnä tai järjestäjänä kertomassa Itämeren 
suojelusta, olivat mm. Venemessut 8.–17.2.2014, Rau-
man meren Rotary-klubin Meremme tähden -tapah-
tuma 12.3.2014 ja Viaporin Tuoppi 15.8.–17.8.2014. 
Venemessuilla säätiön osastolla oli ohjelmaa koululais-
ryhmille osana messujen järjestämää koululaiskierros-
ta, ja myös Viaporin Tuoppi -tapahtuman yhteydessä 
säätiö osallistui erilliseen koululaisille suunnattuun 
tapahtumaan. 

Lisäksi hankkeissa julkaistiin erilaista tiedotus- ja 
koulutusmateriaalia sekä suuren yleisön että kohden-
nettujen ryhmien (esim. jätevesialan toimijat) tar-
peisiin. Tammikuussa säätiössä vieraili porvoolaisen 
Albert Edelfeltin koulun 6. luokka, joka oli voittanut 
Porvoon Nuorkauppakamarin ja Porvoon Energian jär-
jestämän Intohimona Itämeri -kilpailun. Kilpailuraa-
din koululaisten töitä oli arvioimassa myös Marjukka 
Porvari säätiöstä. Säätiön edustajat vierailivat myös 
kouluissa kertomassa Itämeren suojelun tärkeydestä.

Säätiö kertoo Itämeren tilasta ja ajankohtaisista uu-
tisista omissa viestintäkanavissaan, mm. verkkosivuil-
la ja facebookissa. Puhdas Itämeri -uutiskirje ilmestyi 
neljä kertaa vuonna 2014. Uutiskirje lähetetään sähkö-
postitse säätiön rekisterissä oleville yksityisille tilaajille 

Vasemmalta Itämeri-keskustelun juontaja eeva Vilkkumaa sekä keskustelemassa amiraali Juhani kaskeala, 
Heli Saavalainen, Seppo knuuttila, Dmitri Troshenko (tulkki), Felix karmazinov ja Juha nurminen.
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John Nurmisen Säätiö kutsuu vuosittain yritys-
tukijoitaan ja muita yhteistyö kumppaneitaan 
Club Itämeri -tilaisuuteen keskustelemaan Itä-
meren ajankohtaisista asioista. Tapahtumassa 
kerrotaan myös Puhdas Itämeri -hankkeiden 
edistymisestä ja rahoituksen tilanteesta. Syys-
kuun alussa viidettä kertaa järjestetyn tilaisuu-
den isäntänä toimi Finnpilot Pilotage. 

Vuonna 2014 uudistettu Club Itämeri toteutettiin ris-
teilynä Helsingin vesillä. Tilaisuuden isäntä, Itämeren 
suojelun ytimessä toimiva Finnpilot Pilotage, tarjosi 
vieraille perusteellisen katsauksen luotsien toimintaan 
ja myös harvinaisen tilaisuuden tutustua ainutlaatui-
seen Harmajan majakkaan. Toimitusjohtaja Matti Pa-
jula kertoi, että Finnpilotin tärkein tehtävä on edistää 
merenkulun ja meriympäristön turvallisuutta ja estää 
onnettomuudet auttamalla aluksia liikkumaan turval-
lisesti väylillä. 

Pajula totesi, että luotsin perustehtävä on säilynyt 
samana vuosisatojen ajan: kuten virkaveljensä satoja 
vuosia sitten, tänäkin päivänä luotsi kiipeää aluksen ko-
mentosillalle ja auttaa aluksen turvallisesti satamaan. 
Entisaikoina aluksen päällikkö ei koskaan luovuttanut 

luotsit pelastavat Itämerta 
joka päivä 

aluksen ohjausta luotsille, tänä päivänä niin käy yhä 
useammin. Eikä mikään ihme: Suomen rannikko on 
maailman vaikeimmin navigoitavia merialueita. Suu-
rimman osan vuotta on myös kylmää ja pimeää, ja joka-
talvinen jääpeite vielä lisää vaikeusastetta. Vain paikal-
liset väylät erinomaisesti tunteva luotsi pärjää näissä 
matalissa ja kivisissä vesissä. 

Suomalaiset luotsit toimivat siis moniin maailman 
meriväyliin verrattuna poikkeuksellisen vaativissa olo-
suhteissa. Luotsausjohtaja Kari Kosonen kertoi, että 
luotsiksi valikoituu ainoastaan huippuosaajia. Kaikki 
suomalaiset luotsit ovat kokeneita aluksen päälliköitä. 
Yleensä luotsina aloittavalla on takanaan vähintään 10 
vuoden ura aluksen päällystötehtävissä.

Vuonna 2013 yksi luotsaukseen investoitu euro tuotti 
kolme takaisin

Vuonna 2013 Finnpilotilla oli valtava määrä luotsauk-
sia, noin 25 000. Näistä lähes joka viidennessä havait-
tiin jokin poikkeama, ja todellisia vaaratilanteita oli 
lähes 60. Jos vaaratilanteet olisivat johtaneet onnetto-
muuksiin, niiden kustannus olisi lähennellyt sataa mil-
joonaa euroa. Toisaalta luotsausmaksuja kerättiin noin 
35 miljoonaa euroa. Näin voi laskea, että yhdellä luot-
saukseen investoidulla eurolla yhteiskunta sai takaisin 
kolmen euron arvosta meriliikenteen turvallisuutta ja 
sujuvuutta. Tämä on hyvä yhtälö varustamoille ja koko 
Suomelle. Eikä pelkästään liike-elämälle vaan myös 
ympäristölle: onnettomuuksien ehkäiseminen merkit-
see usein myös öljyvuodon ehkäisemistä. 

www.finnpilot.fi

Finnpilotin toimitusjohtaja matti Pajula kertoi, 
että Finnpilotin tärkein tehtävä on edistää 
merenkulun ja meriympäristön turvallisuutta 
ja estää onnettomuudet auttamalla aluksia 
liikkumaan turvallisesti väylillä.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Puhdas Itämeri -hankkeiden kulut ja varainhankinta 2005–2014

VArAInHAnkInnAn TuoToT

kuluT

rehevöitymishankkeet

Tankkeriturva-hanke

Yleiskulut

Viestintä, ympäristökasvatus 
ja varainhankinta

Julkinen rahoitus

Yritys- ja yksityislahjoitukset

0

0,5

1

1,5

m€

Stiftelse, Fortum, Bergsrådinnan Sophie von Julins 
Stiftelse, Sanoma ja Onninen. Edellisistä vuosista poi-
keten Sanoma ei lahjoittanut mediatilaa vuonna 2014, 
mutta jatkoi rahallista tukeaan Puhdas Itämeri -hank-
keille. Pääyhteistyökumppaneiden joukkoon liittyi 
uutena SuperCell, joka teki merkittävän lahjoituksen 
säätiölle vuoden lopussa. Avaintukijoina jatkoivat mm. 
Greta Maria Lindblom Stiftelse, NCC ja Nordic Mor-
ning. Työtä ja osaamistaan vuoden aikana hankkeille 
lahjoittivat Adage, Capgemini, Castrén & Snellman, 
Nordic Morning, Pro Sail Magazine ja Thinkif. Metro-
polia ammattikorkeakoulun kanssa solmittiin kolmi-
vuotinen yhteistyösopimus. 

Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeille kerättiin rahaa yh-
teensä 1 000 709 (1 339 429 vuonna 2013), joista yritys-
ten osuus oli 738 728 euroa (521 611 euroa vuonna 2013) 
ja yksityishenkilöiden 106 441 euroa (347 407 euroa 
vuonna 2013), yhteensä 837 175 euroa (896 017 euroa 
vuonna 2013). Sijoitusten myyntivoitto FIM Korko Op-
timaattorista oli 7 994 euroa (ei myyntejä vuonna 2013). 
Yrityslahjoitusten määrä kasvoi merkittävästi, sillä vuo-
den aikana panostettiin varainhankinnan kehittämi-
seen. Säätiön julkisen rahoituksen määrä vuonna 2014 
oli pienempi kuin edellisvuonna verrattuna, 155 540 eu-
roa (443 000 euroa vuonna 2013), sillä EU-rahoitteinen 
syksyllä 2014 valmistunut PRESTO-hanke painottui 
vuodelle 2013 ja vuonna 2014 hanke viimeisteltiin. Kun 
julkisia avustuksia ei oteta huomioon, varainhankinnan 
tulos oli samaa tasoa kuin edeltävinä vuosina. 

Varainhankinnan kulut olivat 177 624 euroa vuon-
na 2014 (352 634 euroa vuonna 2013). Kulut olivat 
pienemmät kuin edellisenä vuonna, jolloin säätiö jär-
jesti ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle suunnatun 
Puhdas Itämeri -konsertin Helsingin Musiikkitalossa 
ja käynnisti yhdessä Helsingin kaupungin kanssa yksi-
tyislahjoittajille suunnatun Horisontti-kampanjan. 

Lahjoittajapohjaa pyritään jatkossakin laajenta-
maan yrityksistä yksityislahjoittajiin ja samalla pyri-
tään nostamaan suuren yleisön Itämeri-tietoisuutta. 
Vuoden alussa käynnistettiin uuden, erityisesti yksi-
tyislahjoittajille suunnatun, pitkäkestoisen varainhan-
kintakonseptin suunnittelu. Kevään aikana kartoitettiin 
ja tavattiin potentiaalisia mainos- ja viestintätoimistoja 
ja niistä kolme valittiin kutsukilpailuun ideoimaan 
uutta konseptia. Kilpailuehdotukset arvioi eri alojen 
markkinoinnin asiantuntijoista koostuva raati. Varain-

hankintakonseptin toteuttajaksi valittiin kesäkuussa 
Dynamo & Son. Konsepti lanseerataan vuoden 2015 
helmikuussa. 

Säätiö sai vuoden 2014 aikana Capgeminiltä pro 
bono -työnä Sales force -asiakasrekisterin ja käyttöön-
oton ja rekisteriin liittyvän koulutuksen. Asiakasrekis-
teri otetaan käyttöön vuoden 2015 alkupuolella. 

Vuonna 2013 käynnistetty, yksityislahjoittajille 
suunnattu Horisontti-kampanja tuotti 46 492 euroa 
(131 426 euroa vuonna 2013). Tämä johtui vähäisestä 
markkinoinnista, sillä kampanjaan ei vuonna 2014 saa-
tu lahjoitettua mediatilaa. Helsingin kaupungin Itäme-
rihaasteen kanssa yhteistyössä synnytetty, muotoilija, 
professori Hannu Kähösen suunnittelema Horisontti-
taideteos rakentuu pala palalta Helsingin Jätkäsaa-
renlaituriin ja jää paikoilleen pysyvästi muistuttamaan 
Itämeren suojelun tärkeydestä. Teokseen asennettiin 
vuoden aikana kolmessa erässä yhteensä 1 182 välke-
laattaa. Teokseen mahtuu kaiken kaikkiaan 4 225 laat-
taa, ja vuoden lopussa jäljellä oli enää alle 700 laattaa. 
Kampanjan koko nettotuotto käytetään John Nurmisen 
Säätiön rehevöitymistä estäviin Puhdas Itämeri -hank-
keisiin. Kampanjalla on rahoitettu mm. kemikaalisäiliö, 
joka mahdollistaa tehokkaan fosforinpoiston jäteve-
sistä Hatsinan jätevedenpuhdistamolla. Säätiö järjes-
ti elokuussa Taiteiden yönä ohjelmaa teoksen luona: 
Osteri-yhtye soitti ja säätiöläiset kertoivat teoksesta 
ohikulkijoille. 

Monet yrityslahjoittajat jatkoivat hankkeiden tuki-
joina myös vuonna 2014 ja mukaan saatiin myös uusia 
tukijoita. Joulukampanjan yhteydessä yrityslahjoituk-
sia saatiin noin 55 000 euroa. Vuonna 2014 pääyhteis-
työkumppaneina jatkoivat August Ludvig Hartwalls 

Puhdas Itämeri -hankkeiden 
varainhankinta 2014 
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John nurmisen Säätiön säännöt ovat luettavissa säätiön verkkosivuilla  www.johnnurmisensaatio.fi

JoHn nurmISen SääTIön
TIlInPääTöS 2014

TuloSlASkelmA

Varsinainen toiminta 2014 2013
 

merIkulTTuurI 
 
 Näyttelytoiminta 
 
 Kulut 
  Henkilöstökulut -30 483,95 -17 985,99
  muut kulut -60 162,85 -25 065,09
  kulut yhteensä -90 646,80 -43 051,08
 
 Näyttelytoiminta yhteensä -90 646,80 -43 051,08
 
 Julkaisutoiminta 
 
 Tuotot 
  kirjamyynti 178 161,93  141 399,18
  muut 790,10  451,71
  Tuotot 178 952,03  141 850,89
 
 Kulut 
  Henkilöstökulut -107 485,33 -48 308,77
  muut kulut -214 828,70 -136 393,02
  Varaston muutos 49 364,05  14 098,02
  kulut yhteensä -272 949,98 -170 603,77
 
 Julkaisutoiminta yhteensä -93 997,95 -28 752,88
 
 Kokoelmat 
 
 Tuotot 
  Tuotot 2 461,12  15 903,08

 Kulut 
  Henkilöstökulut -6 300,01 -24 094,17
  muut kulut -10 495,42 -5 342,20
  Varaston muutos 1 034,67  0,00
  kulut yhteensä -15 760,76 -29 436,37
 
 Kokoelmat yhteensä -13 299,64 -13 533,29
 
Merihistoria yhteensä -197 944,39 -85 337,25

John nurmisen Säätiö Y-tunnus 0895353-5 Helsinki
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TASe 
 

Vastaavaa  2014 2013

PYSYVäT VASTAAVAT 
 
Aineettomat hyödykkeet 
 muut pitkävaikutteiset menot 18 685,42 0,00

Aineelliset hyödykkeet 
 koneet ja kalusto 5 114,61  2 335,64
 muut aineelliset hyödykkeet 
  Taideteokset 192 043,91  205 274,03
  kartat, kirjat ja esineet 474 412,69  451 182,57
 muut aineelliset hyödykkeet yhteensä 666 456,60  656 456,60
 
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 671 571,21  658 792,24
 
Sijoitukset 7 489 115,10  7 585 194,29
 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 179 371,73  8 243 986,53
 
 
VAIHTuVAT VASTAAVAT 
 
Vaihto-omaisuus 
 keskeneräiset kirjat 71 070,26  29 586,58
 kirjat 86 517,57  77 602,49
   157 587,83  107 189,07
 
Saamiset
 
 lyhytaikaiset 
  myyntisaamiset 19 079,69  79 479,63
  lainasaamiset 0,00  95 380,00
  muut saamiset 22 665,94  28 335,19
  Siirtosaamiset 248 416,57  386 161,77
   290 162,20  589 356,59
 
rahat ja pankkisaamiset 817 895,67  327 110,91
  
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 265 645,70  1 023 656,57
  
Vastaavaa yhteensä 9 445 017,43  9 267 643,10

   2014 2013

PuHDAS merI -rAHASToT
 
 Tuotot 
  Saadut lahjoitukset 837 175,14  896 017,61 
  Saadut avustukset 155 539,83  443 412,01
  Sijoitustoiminta 7 993,97  0,00
  Tuotot yhteensä 1 000 708,94  1 339 429,62
 
 Kulut 
  Henkilöstökulut -442 819,54 -506 878,81
  Poistot -1 352,40  0,00
  muut kulut -585 808,60 -766 527,94
  kulut yhteensä -1 029 980,54 -1 273 406,75
 
 rahastosiirrot 29 271,60 -66 022,87
 
Puhdas Meri -rahasto yhteensä 0,00  0,00
 

YHTeISkuluT 
 
 Tuotot 
  muut tuotot 3 550,97  2 435,00
 
 Kulut 
  Henkilöstökulut -82 825,45 -85 253,98
  Poistot -5 023,76 -778,56
  muut kulut -94 832,42 -84 197,38
   -182 681,63 -170 229,92
 
Yhteiskulut yhteensä -179 130,66 -167 794,92
 
Varsinaisen toiminnan kulujäämä -377 075,05 -253 132,17
 

SIJoITuS- JA rAHoITuSToImInTA 
 
 Vuokraustoiminta 
 
  Vuokratuotot 143 755,00  165 711,67
  Vastikkeet  -113 593,41 -97 023,19
  muut vuokraustoiminnan kulut -3 810,00 -969,04
   26 351,59  67 719,44
 
 Vuokraustoiminta yhteensä 26 351,59  67 719,44
 
 Muu sijoitus- ja rahoitustoiminta 
 
 Tuotot 
  korkotuotot 1 402,82  2 389,97
  osinkotuotot 131 835,66  89 803,47
  myyntivoitot 526 474,59  479 703,17
  muut sijoitustoiminnan tuotot 21 137,35  42 697,28
  Tuotot yhteensä 680 850,42  614 593,89
 
 Kulut
  korkokulut -84,65  0,00 
  muut kulut -346 338,54 -148 760,08
  kulut yhteensä -346 423,19 -148 760,08
 
  Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00  0,00
 
 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 334 427,23  465 833,81
 
 Tilikauden alijäämä (ylijäämä) -16 296,23  280 421,08
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TIlInPääTökSen lAATImISTA koSkeVAT lIITeTIeDoT 

ArVoSTuS- JA JAkSoTuSPerIAATTeeT
 
Käyttöomaisuuden arvostus
 
Säätiön varsinaisen toiminnan käyttöomaisuudesta ei ole tehty poistoja. Tämä käyttöomaisuus sisältää taideteoksia, 
karttoja, kirjoja ja esineitä.  

konttorikoneet ja kalusto on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla. Suunnitelman mukaisina poistoina on käytetty menojäännöspoistoa 25 %. 

muut pitkävaikutteiset menot poistetaan tasapoistoina viidessä vuodessa.  

Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta ja pienhankinnat, on kirjattu 
kokonaisuudessaan tilikauden kuluksi.  

Sijoitusomaisuuden arvostaminen  

Sijoitusomaisuus on arvostettu kPl 5:2a:n mukaan käypään arvoon. Säätiö ei käy aktiivisesti kauppaa rahoitus-
markkinoilla lyhyen aikavälin voiton tavoittelemiseksi. Tämän vuoksi käyvän arvon muutos on kirjattu omaan 
pääomaan sisältyvään käyvän arvon rahastoon.  

käypään arvoon arvostettu omaisuus sisältää säätiön omistamat rahastosijoitukset ja osakkeet  huoneisto-osakkeita 
lukuunottamatta. 
 
Vaihto-omaisuuden arvostus
 
Vaihto-omaisuus esitetään hankintamenon tai sitä alhaisemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen 
myyntihinnan määräisenä.

Säätiön julkaisemat kirjat on arvostettu hankintamenoarvoon tai sitä alhaisemman jälleenhankintahinnan tai 
todennäköisen myyntihinnan määräisenä.

Valuuttamääräiset erät
 
ulkomaanrahan määräiset velat ja saamiset on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin.

Kulujen kohdistusperiaatteet
 
Toiminnoille on kohdistettu niiden erilliskulut sekä lisäksi osuus yhteiskuluista. Yhteiskuluosuutta laskettaessa on 
noudatettu mahdollisimman tarkkaa aiheuttamisperiaatetta.

Eläkkeiden kirjaaminen
 
Säätiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. eläkemaksut ja tilikauteen 
kohdistuvat kulut perustuvat aktuaarien tekemiin laskelmiin. eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

Lahjoitukset ja keräykset

Saadut lahjoitukset ja testamentit sekä keräystoiminnan tuotot tuloutetaan pääsääntöisesti suoriteperusteen
mukaan kun saaminen on säätiön kannalta lopullinen.Tuloutuksessa noudatetaan varovaisuuden periaatetta.

TASe 
 

Vastattavaa 2014 2013 

omA PääomA 
 
Peruspääoma 142  168,69  142 168,69
käyvän arvon rahasto 659  975,80  478 770,74
Puhdas meri II-rahasto 2  689  213,85  2 666 835,12
   3  491  358,34  3 287 774,55
 
edellisten tilikausien voitto (tappio) 5  707  392,28  5 426 971,20
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -16  296,23  280 421,08
   5  691  096,05  5 707 392,28
 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 182 454,39  8 995 166,83
 
 
VIerAS PääomA 
 
lyhytaikainen 
 ostovelat 153 697,23  159 614,29
 muut velat 29 233,54  34 726,85
 Siirtovelat 79 632,27  78 135,13
lyhytaikainen yhteensä 262 563,04  272 476,27
 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 262 563,04  272 476,27
 
Vastattavaa yhteensä 9 445 017,43  9 267 643,10
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Puhdas Itämeri -hankkeiden kulujen erittely toiminnoittain 2014 2013

rehevoitymishankkeet -405 495,65 -522 024,39 
Tankkeriturva -118 584,65 -128 260,28 
Yleiskulut -166 329,26 -179 762,67 
Viestintä ja ympäristökasvatus -161 947,31 -90 725,10 
Varainhankinta -177 623,67 -352 634,31
kulut yhteensä -1 029 980,54 -1 273 406,75 
 
Säätiö on toteuttanut vuonna 2013 kaksi aikaisempiin vuosiin nähden poikkeuksellista varainhankintakampanjaa. 
näistä varainkeruukonsertin tuotto realisoitui kokonaisuudessaan vuonna 2013, mutta Horisontti-taideteoksen 
osalta säätiöllä on tuotto-odotuksia myös tuleville vuosille.
 

TASeen lIITeTIeDoT 
 
Aineettomat hyödykkeet 2014 2013  
 
Muut pitkävaikutteiset menot 
 
osakehuoneiston korjausmenot 
Hankintameno 1.1. 0,00  0,00
lisäykset  23 356,78 0,00
Tilikauden poisto -4 671,36 0,00
kirjanpitoarvo 31.12. 18 685,42 0,00

Aineelliset hyödykkeet 2014 2013  
 
Koneet ja kalusto 
 
konttorikoneet ja kalusto 
Hankintameno 1.1. 2 335,64  3 114,20
lisäykset  4 483,77  0,00
Tilikauden poisto -1 704,53 -778,56
kirjanpitoarvo 31.12. 5 114,88  2 335,64
 
koneet ja kalusto yhteensä 5 114,88  2 335,64

 
muut aineelliset hyödykkeet 2014 2013
 
Taideteokset 
Hankintameno 1.1. 205 274,03  204 674,03
lisäykset  -13 230,12  600,00
kirjanpitoarvo 31.12. 192 043,91  205 274,03
 
Kartat 
Hankintameno 1.1. 255 510,07  239 474,88
lisäykset  0,00  16 035,19
kirjanpitoarvo 31.12. 255 510,07  255 510,07
 
Kirjat 
Hankintameno 1.1. 22 768,34 22 768,34
lisäykset  30 000,00 0,00
kirjanpitoarvo 31.12. 52 768,34  22 768,34
 
Esineet 
Hankintameno 1.1. 172 904,16  171 904,16
lisäykset  -6 769,88  1 000,00
kirjanpitoarvo 31.12. 166 134,28  172 904,16
 
muut aineelliset hyödykkeet yhteensä 666 456,60  656 456,60

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 671 571,48  658 792,24

TuloSlASkelmAn lIITeTIeDoT 
 
Henkilöstöä koskevat liitetiedot  2014 2013
 
Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin  13 13
 
Palkat  511 732,64  525 901,25
Palkkiot  47 433,13  44 307,74
eläkekulut   93 978,30  95 502,34
muut henkilösivukulut  16 770,21  16 810,39
    669 914,28  682 521,72
 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta  2014 2013
 
Tuotot 
korkotuotot  1 402,82  2 389,97
osinkotuotot  131 835,66  89 803,47
myyntivoitot  526 474,59  479 703,17
muut tuotot  21 137,35  42 697,28
Tuotot yhteensä  680 850,42  614 593,89
 
Kulut 
Välitys- ja hoitokulut  -198 432,64 -24 397,70
myyntitappiot  -147 990,55 -124 362,38
kulut yhteensä  -346 423,19 -148 760,08
 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä  334 427,23  465 833,81
 
 
Puhdas Itämeri -hankkeet  2014 2013
 
Tuotot 
 Saadut lahjoitukset  837 175,14  896 017,61
 Saadut avustukset  155 539,83  443 412,01
 Sijoitustoiminta  7 993,97  0,00
 Tuotot yhteensä  1 000 708,94  1 339 429,62
 
Kulut 
 Henkilöstökulut  -442 819,54 -506 878,81
 Poistot  -1 352,40  0,00
 laitehankinnat  -97 200,00 -13 327,88
 konsulttipalvelut  -76 327,81 -211 747,05
 markkinointikulut  -87 075,85 -113 691,19
 matka- ja kokouskulut  -84 780,21 -111 238,87
 muut kulut  -240 424,73 -306 023,82
 keskeneräisten projektien jaksotus  0,00 -10 499,13
 kulut yhteensä  -1 029 980,54 -1 273 406,75
 
Puhdas Itämeri yhteensä  -29 271,60  66 022,87
 
rahastosiirrot  29 271,60 -66 022,87
 
Puhdas Itämeri yhteensä  0,00  0,00
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läHIPIIrI  
 
Säätiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, heidän puolisonsa ja alaikäiset lapset sekä intressiyhtiöt. 
 
kaikki liiketoimet lähipiirin välillä tapahtuvat markkinaehtoisesti käyvin arvoin ja säätiön etua ajatellen. 
 

lähipiiritapahtumat 2014 2013
 
Hankinnat 
Toimitilavuokrat 27 472,72  26 208,44
muut  58 750,21  28 429,04
   86 222,93  54 637,48
Myynnit 
Toimitilavuokrat 31 193,24  83 928,68
muut  25 751,96  37 978,14
   56 945,20  121 906,82
  
 
Vastuusitoumukset 2014 2013
 
Taseeseen sisältymättömät leasing- ja vuokravastuut 
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 22 038,90  21 433,49
myöhemmin maksettavat 34 676,60  52 909,56
Yhteensä 56 715,50  74 343,05

 

Sijoitukset 2014 2013
 
Pörssiosakkeet ja muut rahoitusinstrumentit 
Hankintameno 31.12. 5 896 661,45  5 875 431,35
kirjanpitoarvo 31.12. 6 556 637,25  6 623 785,28
markkina-arvo 31.12. 6 556 637,25  6 623 785,28
erotus 659 975,80  748 353,93
  
Muut osakkeet ja osuuudet 
kiinteistö oy Pasilankatu 2, osakekannasta 11,67 % 
kirjanpitoarvo 1.1. 961 409,01  961 409,01
Vähennykset -28 931,16 0,00
kirjanpitoarvo 31.12. 932 477,85 961 409,01
 

oma pääoma 2014 2013
 
Peruspääoma 142 168,69  142 168,69
 
käyvän arvon rahasto 1.1. 478 770,74  256 221,39
käyvän arvon rahaston muutos 181 205,06  222 549,35
käyvän arvon rahasto 31.12.  659 975,80  478 770,74

muut sidotut rahastot 
Puhdas meri -rahasto   
 pääoma 1.1. 2 666 835,12  2 591 698,70
 saadut lahjoitukset 837 175,14  896 017,61
 saadut avustukset 155 539,83  443 412,01
 Sijoitusten käyvän arvon muutos 51 650,33  9 113,55
 realisoituneet sijoitustuotot 7 993,97  0,00
 käytetty puhtaan meren hyväksi sääntöjen mukaisesti -1 029 980,54 -1 273 406,75
 pääoma 31.12. 2 689 213,85  2 666 835,12
   
edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)   
 ed. tilikausien voittovarat 1.1. 5 707 392,28  5 426 971,20
 ed. tilikausien voittovarat 31.12. 5 707 392,28  5 426 971,20
   
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -16 296,23  280 421,08
   
oma pääoma yhteensä 9 182 454,39  8 995 166,83 

Säätiöllä on yksi määrätarkoitukseen sidottu rahasto, Puhdas meri -rahasto.
rahaston varat käytetään rahaston sääntöjen mukaisesti. 

Puhdas meri -rahaston varat on sijoitettu korkorahastoihin. 
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marjukka Porvari
Johtaja, Puhdas Itämeri -hankkeet
+358 (0) 41 549 1535

miina mäki
Projektipäällikkö, meribiologi
+358 (0)50 576 3298

elena kaskelainen
Projektipäällikkö
+358 (0) 40 801 7057

mikko klang 
Projektipäällikkö, enSI-palvelu
+358 (0)400 638 499 

maria Grönroos
Julkaisu- ja kokoelmavastaava
+358 (0)50 545 0481

Anne mäkijärvi
myynti- ja markkinointipäällikkö
+358 (0)40 553 5835

Anna Herlin
Projektipäällikkö
+358 (0)40 654 0609

Pekka laaksonen 
Senior Advisor
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JoHn nurmISen SääTIön vuosikertomuksen toteutuk-
sessa on pyritty ottamaan ympäristöasiat huomioon mah-
dollisimman laajasti. eri työvaiheissa on valittu ympäristön 
kannalta parhaat, käyttötarkoitukseen sopivat materiaalit ja 
valmistusmenetelmät.  Tästä huolimatta julkaisu on jättänyt 
jälkensä ympäristöön, sen tuotanto on vaatinut energiaa ja 
raaka-ainetta sekä aiheuttanut jätettä ja päästöjä.

käYTTöTArkoITuS: Vuosikertomus, joka säilytetään pitkään.

lAAJuuS:  64 sivua ja kannet
koko:   210 x 278 mm
PAInoSmäärä:  1 500 kpl suomi + 500 kpl englanti

PAPerIT: Paperiksi valittiin PeFC-sertifioitu ja joutsen-
merkkihyväksytty maxi Silk 150 g/m2 (sisus) ja 300 g/m2 
(kansi). Puukuitu on peräisin vastuullisesti hoidetusta met-
sästä. Sellun valkaisussa ei ole käytetty kloorikaasua. Paperi-
tehdas on ISo14001- ja PeFC-sertifioitu. Paperista saa 
verifioidun ympäristövaikutusdokumentin sekä hiilijalanjälki-
laskelman.

kemIkAAlIT: Paperinvalmistuksessa, painopinnanvalmis-
tuksessa, painossa ja sidonnassa on käytetty vain jout-
senmerkkihyväksyttyjä kemikaaleja. Vuosikertomus on 
painettu digitaalisella painomenetelmällä. Digitaalisen 
painon painokemikaalit eivät sisällä liuottimia.

PAInolAIToS: Vuosikertomus on painettu edita Prima 
oy:ssä Helsingissä. Paino käyttää vihreää sähköä ja sillä on 
ISo 14001 -sertifikaatti sekä Pohjoismaisen Joutsenmerkin 
ja paperin alkuperämerkkien (mm. PeFC) käyttöoikeus. 
Paino kompensoi aiheuttamansa hiilidioksidipäästöt rahoit-
tamalla Yk:n valvomia uusiutuvien energiamuotojen hank-
keita kehitysmaissa.

VuoSIkerTomukSen käYTTö on helppoa ja ympäristöä 
vähän kuormittavaa. lukemiseen ei tarvita lisälaitteita eikä 

energiaa. Vuosikertomuksen voi selata moneen kertaan ja 
sen kuljettaminen paikasta toiseen on vaivatonta.

YHDen VuoSIkerTomukSen TekemISeen käYTeTTIIn:
PuuTA:   0,7 dm3

VeTTä:   2,4 litraa
enerGIAA:  1,3 kWh

YHDen VuoSIkerTomukSen TekemInen AIHeuTTI:
JäTeTTä: 175 g, josta kierrätettävää jätettä 155 g (150 g pa-
peria ja 5 g pahvia), poltettavaa jätettä 12 g, vaarallista jätet-
tä 3 g ja kaatopaikkajätettä 5 g (paperinvalmistuksesta).
PääSTöJä VeTeen: 3 g (paperinvalmistuksesta).

VuoSIkerTomukSen HIIlIJAlAnJälkI:
Co2-päästöjä ilmaan 860 g, josta painamisen osuus noin 
180 g ja paperinvalmistuksen kuljetuksineen noin 680 g. 
loppuosa päästöistä koskee kuljetusta asiakkaalle. Päästö-
määrät ovat noin-arvioita. Vuosikertomuksen hiilijalanjälki 
vastaa noin viiden kilometrin ajoa autolla.

Tämän vuosikertomuksen, kuten minkä tahansa julkaisun, 
ekologiseen jalanjälkeen vaikuttaa merkittävästi se, mitä 
sille tapahtuu käytön jälkeen. Hyvä lukija, kun et enää tarvit-
se tätä lehteä, toimitathan sen paperinkeräykseen. Puukuitu 
voidaan kierrättää keskimäärin kuusi kertaa.

ekologisen jäljen kartoitti nordic morningin ympäristö-
ohjelmasta vastaava mika ruuskanen.

lISäTIeToJA: mika.ruuskanen@nordicmorgning.fi

JoHn nurmISen SääTIön VuoSIkerTomukSen ekoloGInen JälkI

PEFC/02-31-135

Itämeren asukki. Paula Ahola.
Tall Ships races Helsinki 2013 -tapahtuman yhteydessä järjestetyn
nuorten Itämeri -aiheisen valokuvakilpailun satoa.



John nurmisen Säätiö 
Vaalimme suomalaisen merenkulun ja merihistorian 
kulttuuriperinnettä ja toimimme aktiivisesti puhtaamman 
Itämeren puolesta.

www.johnnurmisensaatio.fi
www.puhdasitameri.fi
www.facebook.com/johnnurmisensaatio
www.facebook.com/puhdasitameri
Twitter: @Puhdas Itämeri @PuhdasItameri
Instagram: johnnurminenfoundation 


