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TUKIJARAPORTTI
Pelastetaan Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville



Säätiön asiamies

Annamari Arrakoski-Engardt

Kiitos tukijamme – panoksenne on ollut ratkaisevan tärkeä 
Itämeren suojelutyössä.

Vuonna 2018 meri sai mediassakin suuren ja ansaitun huomion. 
Vauhdikas, merellinen vuosi on päättymässä ja joulunajan kiireet 
ovat käsillä. Niiden lomassa muu tama tähtihetki kiitoksena 
vuodestamme, joka on ollut monella tapaa historiallinen. Kiitos, 
että olet ollut mukana tekemässä kanssamme poikkeuksellisen 
paljon avauksia Itämeren ja sen perinnön pelastamiseksi.

Toivottavasti jatkat tukijanamme myös alkavana vuonna – meillä 
on vain yksi meri ja se on pelastettavissa.

KIITOS TUESTA

John Nurmisen Säätiö



ILMASTONMUUTOS KIRITTÄÄ TOIMIA
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Itämeren suurin ja näkyvin ongelma on rehevöityminen – sitä ruokkii sekä maalta mereen 

tuleva että meressä jo oleva liiallinen ravinnekuorma.

Viime kesänä laajat sinileväkukinnat ja Itämeren huono tila näkyivät uutisotsikoissa, ja 

rehevöitymistä kiihdyttävä ilmastonmuutos on nyt jokapäiväinen puheenaihe. Meiltäkin 

on moni kysynyt: onko jo liian myöhäistä pelastaa meri, vieläkö on toivoa? Vastauksemme 

on: toivoa on, aina! Valopilkkuja on nimittäin onneksi useita. Mutta meillä on kiire – ja 

tuellanne voimme kasvattaa vauhtiamme.

Toimia tarvitaan nyt. Itämeri voidaan pelastaa vähentämällä meren ravinnekuormaa. Näin 

kirkastuva meri voi alkaa elpyä – vesi kirkastumaan, sinilevä vähenemään, rakkolevät 

palautumaan ja hapettomat pohjat pienentymään.

SINILEVÄKESÄ
PAHIN

KAHTEEN VUOSIKYMMENEEN
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Syksyllä käynnistimme uuden maatalouden ravin-
nepäästöjä leikkaavan Vantaanjoen kipsihank-
keen. Vuonna 2018 saimme käsiteltyä jo yli tuhat 
hehtaaria Vantaanjoen valuma-alueen peltoja. 
Tämä on hieno startti aiotun 3500 hehtaarin al-
ueen käsittelyyn. Maatalouden ravinnekuorman 
leikkaaminen on avainroolissa Itämeren pelas-
tamisessa. Kipsikäsittely leikkaa välittömästi pu-
oleen käsiteltyjen peltoalueiden ravinnekuorman 
ja on kustannustehokkain toimenpide maataloud-
en ravinnekuormituksen vähentämisessä.

Katsaus hankkeisiimme
VUONNA 2018 SAIMME PALJON AIKAAN

50%
vähennys maatalouden 
ravinnekuormituksessa 
välittömästi

Vähensimme toteutetuilla 
hankkeillamme ravinteita 

määrän, joka olisi Itämereen 
päätyessään kasvattanut 

noin 240 000 tonnia 
sinilevää – siis arviolta 4000 
täysperävaunullisen rekan 

verran!

PELTOJEN KIPSIKÄSITTELY

K
u

va: Ilkka Vu
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en

https://www.johnnurmisensaatio.fi/vantaanjoki/


JÄTEVEDENPUHDISTAMOT

LÄHIKALAHANKE

Lähikalahankkeessamme onnistumme nostamaan 
noin 200 000 kiloa särkikalaa suomalaisten ruoka-
pöytiin. Kalastuksen myötä meren sisäisestä 
ravinnekierrosta poistettiin 1,6 tonnia sinilevää 
ruokkivaa fosforia. Iloksemme hanke palkittiin koti-
maisen ELO-säätiön vuoden ruokakulttuuritekona 
– hankkeesta tuotetut särkituotteet ovat olleetkin 
ruokasuosikkeja.

SEABASED

Samaan aikaan kun vähennämme maalta tulevaa 
kuormitusta, on tullut aika sukeltaa aaltojen alle 
ja lähteä kartoittamaan keinoja puuttua meren 
sisäiseen kuormitukseen. ”Pioneerihankkeemme” 
SEABASED rakentaa tulevaa: siinä testataan 
tarkasti valikoiduilla paikallisilla alueilla 
Suomessa, Ahvenanmaalla ja Ruotsissa erilaisia 
pilottitoimia, joilla voitaisiin mahdollisesti 
parantaa rannikkoalueen suljettujen merenlahtien 
tilaa. Isomman skaalan toimenpiteisiin liittyen 
hankkeessa tuotetaan tietoa uusiin suojelukeinoihin 
liittyvistä riskeistä ja toteutettavuudesta.
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Jätevesilaitosten tehostettua fosforinpoistoa jatket-
tiin niin Pietarissa kuin muissakin säätiön hankkei-
den kohdekaupungeissa. Käynnistimme keväällä 
2018 Kingiseppin kaupungin jätevedenpuhdista-
molla tehostetun jätevesien fosforinpoiston, joka 
osaltaan kirkastaa Suomenlahtea vähentämällä 
Itämerestä vuodessa 13 tonnia levien kasvua ruok-
kivaa fosforia.

tonnin vähennys levien kasvua 
ruokkivaan fosforiin tehostetun 
vedenpuhdistuksen ansiosta 
Kingiseppissä13

200 000
kiloa kalastettua särkeä ja lahnaa

Tutkimushankkeessa tutustutaan 
meren sisäisen kuormituksen 

vähentämiseen
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https://www.johnnurmisensaatio.fi/hyvia-tuloksia-john-nurmisen-saation-venajan-hankkeesta-kingiseppin-kaupungin-jatevesien-tehokkaalla-puhdistuksella-saavutetaan-noin-13-tonnin-fosforivahenema-suomenlahteen/
https://www.johnnurmisensaatio.fi/puhdas-itameri/lahikalahanke/
https://www.johnnurmisensaatio.fi/puhdas-itameri/seabased-hanke/


BEST-HANKE

VAIKUTTAMINEN

Halusimme myös kiinnittää suuren yleisön 
huomiota omiin tekoihin ja valintoihin Itämeren 
hyväksi. Olimme mukana Lääkkeetön Itämeri 
-kampanjassa, joka kannusti viemään Itämerta 
rasittavat lääkkeet vessanpönttöjen sijaan 
apteekkeihin. Kesäkampanjamme kannusti jokaista 
ostamaan oman palan Itämerta. Järjestimme 
lisäksi useita yleisölle avoimia Itämeren suojelu 
-aiheisia tilaisuuksia.
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Säätiömme on mukana myös EU:n Itämeri-strate-
gian lippulaivanhankkeessa BEST:issä (Better Ef-
ficiency for Sewage Treatment), jossa tehostetaan 
teollisten ja kunnallisten jätevesien puhdistusta 
koko Itämeren alueella. Parannuksia saadaan ai-
kaan toimijoiden yhteistyötä tehostamalla sekä 
puhdistusta tehostavilla investoinneilla.

Teollisten ja kunnallisten jätevesien 
tehostettua puhdistusta rajat 

ylittävällä yhteistyöllä

Vaikuttaminen ja tiedottaminen 
ovat tärkeänä osana päivittäistä 

työtämme

https://www.johnnurmisensaatio.fi/puhdas-itameri/best-hanke/
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Säätiömme toimintaa ohjaavat mitattavat 

tulokset ja vaikuttavuus. Suomenlahdella on 

säätiömme ja yhteistyökumppaneidemme 

toimilla pystytty vähentämään 75 % 

vuotuista fosforikuormaa ja koko Itämeren 

alueella lähes 25%. Tämä on monella tapaa 

merensuojelun maailmanennätys – mutta se 

ei vielä riitä.

Alkavana vuonna jatkamme tuellanne 

tuloksellisia ja vaikuttavia hankkeitamme. 

Kartoitamme myös ratkaisuja, jotka liittyvät 

ruoantuotannon vesistövaikutusten 

minimoimiseen sekä biokaasutuotannon 

kestävyyden parantamiseen.

MERENSUOJELUN
KASVATETAAN

VAUHTIA VUONNA 2019

Konkreettista 
toimintaamme 

ohjaavat 
vaikuttavuus ja 

mitattavuus
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“Olemme vuosikausia tukeneet yhteiskunnallisesti tärkeitä kohteita. Nyt 
on Itämeren vuoro. John Nurmisen Säätiön konkreettisella työllä on saatu 
näkyviä tuloksia Itämeren suurimman ympäristöongelman hillitsemisessä. 
Haluamme olla mukana tekemässä vaikuttavaa työtä Itämeren hyväksi, ja 
tämä on meille luonteva kohde, sillä meillä on omaa toimintaa kaikissa 
Itämerta ympäröivissä maissa.”

VAIKUTTAVIA TULOKSIA
YHTEISTYÖLLÄ AIKAAN

TUKIJOIDEMME KOMMENTTEJA TOIMINNASTAMME

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja

“Euroclear Group täytti tänä vuonna 50 vuotta, ja merkkipäivän kunniaksi ha-
lusimme tehdä lahjoituksen kahdelle paikalliselle hyväntekeväisyysjärjestölle. 
John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet valikoituivat kohteeksemme, 
koska puhdas luonto koskettaa meitä kaikkia, ja Itämeren suojelu on tärkeää 
myös tulevia sukupolvia ajatellen. Päätimme kohdistaa varat Vantaanjoen kip-
sihankkeelle, koska hanke parantaa suoraan vesistöjemme ekologista tilaa ja 
virkistyskäyttöarvoa. On hienoa, että voimme antaa panostuksemme tärkeän 
asian edistämiseksi.”

Hanna Vainio
Toimitusjohtaja

“Itämeri on lähellä meidän kaikkien sydäntä, joten lahjoittaminen John 
Nurmisen Säätiölle tuntui luonnolliselta tavalta olla mukana kehittämässä 
oikeasti kestävä maailmanluokan tapahtuma Slushissa vuonna 2018.”

Rémy Bertoli
Markkinointi

ORION

EUROCLEAR FINLAND

EVERMADE

KIITOS, ETTÄ OLET MUKANA TUKEMASSA ITÄMEREN SUOJELUTYÖTÄMME
HANKKEEMME RAHOITETAAN LAHJOITUSVAROIN


