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TOIMINTAPERIAATTEEMME:

Mitattavasti tuloksellinen

Kohdennetut toimet

Rajat ylittävä yhteistyö

Riippumattomuus

Pelastamme 
Itämeren ja 

sen perinnön 
tuleville 

sukupolville.

Säätiön säännöt löytyvät verkosta 
www.johnnurmisensaatio.fi

Meri on meille kaikille yhteinen. 
Me säätiössä toimimme sen hyväksi, 

että Itämeri voi hyvin, ja kaikilla 
”merenelävillä” on hyvä olla meressä, 

niin pinnan alla kuin sen äärelläkin.  
Meitä säätiöläisiä yhdistää rakkaus tai 

suorastaan intohimo mereen, sekä 
vahva usko siihen, että mikään ei ole 

mahdotonta. Työtämme ohjaavat 
mitattavat tulokset ja vaikuttavuus.  

Haluamme kertoa meren tarinaa; 
meren, joka toimii meille suomalaisille 

siltana maailmaan. Haluamme antaa 
äänen ihmisille, joille Itämeri on 

ammatti, elämäntapa tai intohimo.

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN 
25 VUOTTA LUKUINA

•	 Kokoelmat:	1000	karttaa,	150	meritaideteosta,	
meriantiikkikokoelmissa yksi kapteeninsalonki, 
50 pienoismallia ja kymmeniä esineitä

•	 36	julkaistua	kirjaa,	kymmeniä	näyttelyitä	ja	
näyttelylainoja

•	 Toimintaamme	ja	kokoelmiimme	käy	vuosittain	
tutustumassa satoja ihmisiä

•	 Puhdas	meri	-rahastoon	kerätty	vuosina	2005–2017	
14 miljoonaa euroa, joista 12 miljoonaa euroa 
käytetty Puhdas Itämeri -hankkeisiin

•	 29	käynnistettyä	Puhdas	Itämeri	-hanketta,	joista	
18 saatu valmiiksi

•	 Ensimmäinen	etappi	2500	tonnin	vähennys	meren	
fosforikuormassa, kaiken kaikkiaan meren vuotuista 
fosforikuormaa leikattu tuhansilla tonneilla

•	 Poistetun	fosforikilon	hinta	säätiön	hankkeissa	
keskimäärin 10 euroa (laskettu yksittäisten Puhdas 
Itämeri -hankkeidemme ja niiden tulosten 
keskiarvon pohjalta)

TAPAHTUU VUONNA 2018: Vaikuttavuutta ja 
kukonaskelia merikulttuurissa ja Itämeren suojelussa

VUODEN 2018 AIKANA säätiö vie eteenpäin 
useita uudentyyppisiä Itämeren pelastushankkeita 
”maalla, merellä ja ilmassa.” Kipsitystä ja 
kalastusta on jo hyvin tuloksin pilotoitu 
EU-rahoitteisessa NutriTrade-hankkeessa, 
ja molemmat toimet jatkuvat vielä tälläkin 
kaudella. Uudessa hankkeessamme levitetään 
kipsiä Vantaanjoen pelloille jo syksyn 2018 
aikana. Jatkamme työtä Helsingin ja muiden 
Itämeren kaupunkien kanssa EU-rahoitteisessa 
BEST-hankkeessa, jotta teollisuuden jätevedet 
saataisiin paremmin hallintaan. SEABASED-
hankkeessa lähdemme kartoittamaan keinoja, 

jolla voidaan poistaa mereen jo päätyneitä 
ravinteita. Valmistelussa on myös koko 
Itämeren laajuinen hanke, jonka tavoitteena on 
vähentää biokaasuntuotannon ravinnekuormaa. 
Lisäksi jatkokehitämme palkittua Nutribute-
joukkorahoitusalustaa, jotta se palvelisi 
mahdollisimman hyvin kaikkia Itämeren 
suojelun rahoittajia ja toimijoita. 

Kauden aikana toimimme myös aktiivisesti 
kulttuurin välittäjänä. Kasvatamme 
Loki-palvelussa tarinoiden määrää, 
jatkamme markkinointiponnistuksia 
rannikkoalueilla sekä vyörytämme palvelua 
koko museokentän käyttöön. Julkaisemme 
uusia merellisiä tietokirjoja ja järjestämme 
keskustelutapahtumia ja merellisiä 
yhteislaulutilaisuuksia, uudistamme 
Huolintatalon museomme sekä teemme 
näyttely-yhteistyötä mm. Päivälehden 
museon kanssa. 

VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN AVAINLUVUT

•		 Merikulttuuritoiminnan	tuotot	296	818	€
	 Merikulttuuritoiminnan	kulut	586	703	€
	 Merikulttuurin	toiminnan	kulujäämä	-289	885	€

•	 Puhdas	Itämeri	-hankkeiden	tuotot	1	208	462	€
	 Puhdas	Itämeri	-hankkeiden	kulut	1	053	012	€
	 Puhdas	Itämeri	-hankkeiden	ylijäämä	155	499	€

•		 Oma	pääoma	9	603	103	€,	josta	Itämeren	
suojeluun käytettävissä olevat varat (sidottu 
Puhdas	meri	-rahasto)	2	735	778	€

•	 Taseen	loppusumma	9	857	756	€

•	 13	työntekijää,	vuoden	aikana	16	henkilöä	säätiön	
palveluksessa 

Ks. toiminnan rahoitus ja tilinpäätös s. 42
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Asiamiehen merkintä

Itämeriheimon jäljillä

“VI ÄR HAVETS FOLK.” Me olemme 
meren kansaa. Maarianhaminassa sijaitsevan 
Matti Hauptin Havets Folk -patsaan kyljessä oleva 
runo kuvaa ahvenanmaalaisten kohtalonyhteyttä 
mereen. Joka kerta kun kuljen patsaan ohi, 
sydänalassani värähtää. Lause tavoittaa jotain 
olennaista minussa. 

Ahvenanmaa on toki meren keskellä, mutta henki-
sesti moni muukin suomalainen kokee olevansa me-
ren kansaa. Me olemme meren ympäröimiä, se on osa 
kansallista identiteettiämme. Kyse on sukupolvien 
katkeamattomasta ketjusta, meren äärellä eläneiden 
ihmisten muistoista ja tarinoista. Rannoillamme on 
vuosisatainen ”helminauha” museoita, saaria, purjeh-
duskerhoja, kalastus- ja kesänviettopaikkoja, joissa 
jatketaan vuosisataisia merenkulkuun ja -käyttöön liit-
tyviä perinteitä. 

kuudella ja konkreettisilla toimilla tähdätään mahdol-
lisimman suureen vaikuttavuuteen. On tunnustettava: 
tämä säätiö on vienyt minut kokonaan mennessään.
Koen että on etuoikeus toimia tämän kotimaisen Da-
vidin ja Goljatin kipparina – Davidin koko, Goljatin 
tulokset. Pienuus on vahvuus, sillä viisaasti kudotulla 
yhteistyöllä vaikuttavuus kasvaa ja mitattavat tulokset 
ovat moninkertaiset. 

Me olemme meren heimoa, osa sen tulevaisuut-
ta. Sen olen oppinut, että kaikkia tarvitaan Itämeren 
pelastamiseen – yksittäisiä kansalaisia, yrityselämää, 
julkisen sektorin tukea ja Itämeren suojelun ammat-
tilaisia. Erikoisjoukkoja tarvitaan siksi, että merenpe-
lastustoimenpiteillä on kiire: Itämeri on monelta osin 
kriittisessä tilassa, eikä meillä ole aikaa hukattavana. 
Me säätiössä haluamme muistuttaa siitä, että voimme 
omilla henkilökohtaisilla valinnoillamme pitää huolta 
siitä, ettemme ainakaan piittaamattomuuttamme kuor-
mita merta. 

Tulevaisuuden suojelu ja menneisyyden ymmär-
täminen: siihen kiteytyy vuonna 1992 perustetun sää-
tiömme polku sekä tulokset: kohta 20 valmista Puhdas 
Itämeri -hanketta, 36 julkaistua kirjaa, parisenkym-
mentä näyttelyä ja merellisen kulttuurin aarreaitta, 
verkko palvelu Loki. Meren ravinnekuormaa on vähen-
netty tuhansia tonneja, laadukkaita ja harvinaisia ta-
rinoita tarjoiltu niin kotimaassa kuin ulkomaillakin 
erilaisissa muodoissa. Meidät on myös palkittu tiedon 
välittämisestä monilla areenoilla. Nojaamme vahvasti 
kaikessa tekemisessä tutkijoiden työn tuloksiin, niistä 
piirtyy meidän sisäinen merikarttamme, mitä seuraa-
vaksi ja miten?

Jotain valmiiksi saatua unohtui tuosta listasta var-
masti: käynnissä olevia projekteja merensuojelussa 
meillä on yli 10, Loki kehittyy koko ajan, säätiö jatkaa 
meritarinoiden julkaisemista eri muodoissa, muun 
muassa tänä keväänä käynnistyvässä Minun Itämereni 
-podcast-sarjassa ( josta olen todella innoissani!). Yhtä 
innoissani kuin tammikuussa säätiön ensimmäises-
sä yhteislaulutilaisuudessa laulamassa olleet säätiön 
ystävät, Itämeriheimolaiset, tai yhtä innoissani kuin 
keväällä Itämeren kalojen vähentyneistä dioksiini-

pitoisuuksista iloinneet kulinaristit ja merensuojelijat. 
Itämeriheimolaisuus näyttää olevan jokaisessa meissä, 
jollain tavalla. Viimeistään silloin kun ylitämme meren 
Tallinnaan tai Tukholmaan matkatessamme.

Jatkamme matkaa, merimerkkejä tarkkaillen, Puh-
das Itämeri tavoitteenamme. Tämä heimolaisuus voi-
maannuttaa – yhteenkuuluvuuden tunne on loistavin 
lääke kaikkeen. Meidän sukupolvemme tullaan muista-
maan siitä, mitä me teimme – tai jätimme tekemättä – 
Itämeren suojelemiseksi.

Helatorstaina 10.5.2018

Annamari Arrakoski-Engardt
Asiamies
John Nurmisen Säätiö

Sama meri meissä kaikissa. Jokin yhdistävä tekijä 
sitoo meitä kaikkia tähän heimoon. Meitä säätiöläisiä 
yhdistää rakkaus tai suorastaan intohimo mereen, sekä 
vahva usko siihen, että mikään ei ole mahdotonta. Mi-
tattavia tuloksia ja vaikuttavuutta. Haluamme kertoa 
meren tarinaa; meren, joka toimii meille suomalaisille 
siltana maailmaan niin kaupankäynnin kuin poliittisen 
tai kulttuurin kanssakäymisen mahdollistajana tai so-
tanäyttämönä. Meren, jossa lotraamme niin uiden kuin 
veneillen kesät, ja luistellen tai hiihtäen talvet, niin kau-
an kuin se on mahdollista. Ja koska vielä 15 vuotta sitten 
meren kuolema vaikutti sinilevälauttojen perusteella 
jopa todennäköiseltä, toimme meren tarinaamme mu-
kaan meren pelastamisen. 

Tämä John Nurmisen Säätiön näkemys merestä 
elämämme rikastajana viehätti minua jo ensi hetkestä 
tutustuessani säätiön työhön. Valloittava oli ja on myös 
se asenne, jossa tarkalla fokuksella, kustannustehok-

Huolintatalo, Pasilankatu 2
60,195637 °N 24,926491° E

Ajoittaista vastatuulta ja myrskyä, 
minkä jälkeen aurinkoinen ja tyyni 
keli. Edessäpäin lupaavan näköistä. 
Ruokalistalla särkeä. 

Elannon henkilökuntaan kuuluvia naisia kevätjäällä 
Pihlajasaaressa Helatorstaina 1956.
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1700-luvun yllätysvieraat keskeyttivät juhlapuheet. 
Hämmennyksen tauottua amiraali Chapman ja armeijan 
laivaston kapteeni Carl Fredrik Arnkihl sanailivat amiraali 
Juhani Kaskealan kanssa. Amiraali pääsi todistamaan 
liputustaitonsa.

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ 
25 VUOTTA

Itämeren suojelukomission 
Helcomin pääsihteeri Monika 
Stankiewicz on tyytyväinen 
15 vuoden aikana saatuihin 
tuloksiin, mutta totesi 
meren toipuvan hitaasti: 
Helcomin tavoitteisiin ei 
vielä ole päästy. Stankiewicz 
korosti, että kyse ei ole 
pelkästään ekosysteemistä. 
Rehevöityminen aiheuttaa 
myös merkittäviä taloudellisia 
vahinkoja ja tulonmenetyksiä 
koko Itämeren alueella. 
Tilaisuuden juontajana toimi 
Peter Nyman. 

”Hienoja merenpelastusprojekteja, tuhansia merestä pysyvästi 
poistettuja fosforitonneja. Suuri joukko palkittuja merellisiä 

tietokirjoja. Esteettisiä elämyksiä, ajatustenvaihtoa, valistusta ja 
jatkuvaa oppimista.

Minun silmissäni säätiön 25 ensimmäistä vuotta piirtävät 
yhtenäisen loogisen kaaren. Kulttuurin vaalimisen ja meren 
pelastuksen välinen viiva on veteen piirretty. Pelastajan roolin 
lisäksi meillä on myös tärkeä – mielestäni elintärkeä – tehtävä ja 
arvo tiedon ja kulttuurin jäsentäjänä ja luotettavana välittäjänä. 
Kun ihmiset tuntevat meren ja sen historian, heidän perspektiivinsä 
ja horisonttinsa laajenee. On helpompi ymmärtää, miksi meidän 
pitää suojella ainutlaatuista mertamme.”

Juha Nurminen, 
John Nurmisen Säätiön perustaja ja 
hallituksen puheenjohtaja.

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ juhlisti elo-
kuussa 25-vuotista taivaltaan tuoreen 
yhteistyökumppaninsa Allas Sea Poolin 
tiloissa. Paikalle oli kutsuttu säätiön yh-
teistyökumppaneita ja tukijoita vuosien 
varrelta. Juhlapuheessaan säätiön hal-
lituksen puheenjohtaja Juha Nurminen 
kiitti säätiön satoja yhteistyökumppanei-
ta niin Suomessa kuin rajojemme ulko-
puolellakin.
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Allas Sea Pool, Katajanokanlaituri 2
60°10’02”N 24°57’26”E

Aurinkoinen keli ja suotuisat tuulet 
etelästä, noin 15 m/s. Valoisat näkymät 

edessä. Loistava juhlijajoukko.
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Uutinen: John Nurmisen Säätiö 
lähtee rahoittamaan Ukrainan Lvivissä 
rakenteilla olevaan biokaasulaitokseen 
tehokasta jäteveden puhdistusta. Hanke 
käynnistyy 2018–2019.

Vuoden 2017 tapahtumia

Lähikalahankkeen 
vuoden 2017 
kalastajahaku 
käynnistyi. 

Laske oma Itämeri-jalanjälkesi 
www.johnnurmisensaatio.fi/
itamerilaskuri. Kuluttajan 
ravinnekuormaa laskeva Itämeri-laskuri 
julkistettiin Helsingin Sanomissa. 

Kaisa Olkkonen 
ja Marja-Leena 
Rinkineva 
nimitettiin John 
Nurmisen Säätiön 
hallitukseen. 

Pulahduksen puolesta: 
Allas Sea Pool ja 
John Nurmisen Säätiö 
ohjelmalliseen Itämeri-
yhteistyöhön.

Venemessujen Loki-kahvilaan 
tuotettiin ennätysmäärä 
merellistä ohjelmaa 
lasten solmukoulusta 
työväenpurjehduksen historiaan.

Leikkimielinen Loki-
navigointikisa kuljetti kesällä 
kuusi venekuntaa Suomen 
saariston mielenkiintoisimpiin 
kohteisiin. 

Juhlistimme 
25-vuotista 
John Nurmisen 
Säätiötä Allas Sea 
Poolilla. 

Pobedan kylässä sijaitsevan 
Udarnikin kanalan 
lanta-altaisiin saatiin 
valmiiksi valumavesien 
käsittelyjärjestelmä. 

Kirjamessuilla 
järjestimme kolme 
lavaohjelmaa 
uutuusteoksiin ja 
Itämeren suojeluun 
liittyen.

Kotkan kaupunki juhlisti 
The Tall Ships Races 2017 
-tapahtumassa omaa 
panostaan Itämeren tilan 
parantamiseksi. Kotkan 
kaupunki, tutkimuskeskus 
Merikotka ja Kymen 
Vesi Oy kompensoivat 
ravinnepäästöjään säätiön 
johtatamassa NutriTrade-
hankkeessa. 

Osallistuimme 
jo neljättä kertaa 
Kaivopuiston 
jokavuotiseen RunFest-
juoksutapahtumaan.

Keskon Pirkka 
Saaristolaiskalapihvi tuli 
toiseksi K-Ruoka Awardsin 
”Vuoden vastuullisuusteko” 
-kisassa.

Nutribute-joukkorahoitus alusta 
julkaistiin www.nutribute.org

Clean Baltic Sea – Woven 
in Finland 2017. Lapuan 
Kankurit lähti tukemaan 
uuden Aallonmurtaja-
mallistonsa myyntituotoilla 
John Nurmisen Säätiön 
Puhdas Itämeri -hankkeita.

Kesko lanseerasi Lähikala-
hankkeen kalasta tehdyn 
Pirkka saaristolaiskalapihvin. 

Ympäristötoimittajat ry:n 
joulupuurolla murrettiin 
Itämeren suojelun myyttejä. 

Uusi kirja! Keräilyteos 
Vaelluksia maisemaan 
julkaistiin.

Mir na karte! Maailma 
piirtyy kartalle -suurteoksen 
venäjänkielinen 
laitos sai lämpimän 
vastaanoton Moskovan 
julkistustilaisuudessa.

Suomen Museoliitosta tuli 
Loki-hankkeen virallinen 
yhteistyökumppani.

Kuvitus: Klaus Welp/Helsingin Sanomat Kolmivuotinen teollisiin 
jätevesipäästöihin keskittyvä 
BEST-hanke käynnistyi.

Metso uudeksi Puhdas Itämeri 
-hankkeiden tukijaksi. 

Lähikalahankkeen kesän 
2017 kalastuskausi päättyi 
menestyksekkäästi – mukana olleet 
kalastajat nostivat lähes 150 000 
kilogramman lahna- ja särkisaaliin.

Turun seudun puhdistamo Oy 
neutraloi omat päästönsä tukemalla 
yhteensä 10 000 eurolla 
kahta hanketta, joista toisessa 
poistetaan mereen jo joutunutta 
fosforia ja toisessa vähennetään 
ravinnepäästöjä.

Porvoo mukaan NutriTrade-
hankkeeseen neutraloimaan 
fosforijalanjälkeään. 

Uusi kirja! Alpo Tuurnalan taiturimaisesti 
kuvittama ja kirjoittama Pohjoiset 
purjeet kuvaa Suomessa rakennettujen 
purjealusten historiaa.

Nelosen Haluatko miljonääriksi? 
-televisio-ohjelmassa menestyneet 
koululaiset tekivät lahjoituksen 
Itämerelle.
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Pohjoiset purjeet
– suomalaisten purjealusten tarina

Alpo Tuurnalan taiturimaisesti kuvittama ja 
kirjoittama Pohjoiset purjeet esittelee Suomessa 
rakennettujen purjealusten lähes tuhatvuotista 
historiaa sekä syventyy myös yksittäisten laivojen 
ja merimiesten tarinoihin. 

Kirjan tekijät yhteiskuvassa 
julkaisupäivänä 29.8.2017. 
Vasemmalta: kirjan 
toimittanut säätiön julkaisu-
vastaava Maria Grönroos,
kirjailija Alpo Tuurnala ja 
graafikko Tuija Kuusela.

Pohjoiset purjeet on neljäs John Nurmisen
Säätiön kustantama Alpo Tuurnalan teos.
Aikaisemmin ilmestyneet teokset ovat
Harmaat laivat (2004), Kuninkaansaari (2009)
sekä Luotsisaaren tarina (2013). 
Katkelmia kirjasta löytyy 
John Nurmisen Säätiön merellisestä 
Loki-verkkopalvelusta www.lokistories.fi 
hakusanalla #pohjoisetpurjeet.

Mikä inspiroi sinua kirjoittamaan ja kuvittamaan 
teoksen Pohjoiset purjeet?

AT: Vastasin vuosikymmenien ajan Merivoimien alus-
ten suunnittelusta ja hankinnoista. Työn ohessa opin 
myös tarkastelemaan laivoja esteettisestä näkökulmas-
ta ja näin käynnistyi urani laivamaalarina. 

Laiva liikkuu meren ja ilman rajapinnassa, ja nämä 
molemmat elementit vaikuttavat laivan käyttäytymi-
seen. Hyvässä laivan muotokuvassa olisi saatava tämä 
dynamiikka esiin. Meren ja laivan vuorovaikutus on 
selkeämpi tapaus: tuulen ja toisaalta laivan synnyttä-
mät aallot, keulan kuohu, laivan heijastukset tyynessä 
vedessä. Ilma laivan ympärillä on haasteellisempi. Voi 
kuvata pilvien muotoja ja liikettä, sadetta, sumua ja mi-
hin suuntaan pärskeet lentävät. Purjeiden maalaaminen 
tarjoaa kuitenkin hienoimman keinon esittää ilman vir-
tausten vaikutusta alukseen. Ja tietysti laivan purjeet 
ovat myös sinällään kauniit valoineen ja varjoineen.

Näistä syistä aloin jo vuosia sitten maalaamaan 
myös erilaisia, pääasiassa suomalaisia purjelaivoja. Sa-
malla kiinnostuin myös väistämättä niiden värikkäästä 
historiasta ja vähitellen kypsyi ajatus kuvien ja tekstien 
yhdistämisestä mahdollisimman kiinnostavaksi ja laa-
jalle lukijakunnalle sopivaksi kirjaksi. 
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POHJOISET PURJEET 
SUOMALAISTEN 
PURJEALUSTEN TARINA

Kirjoittaja: Alpo Tuurnala
ISBN: 978-952-9745-53-1
Koko: 240 x 300 mm
Laajuus: 160 sivua, 45 värikuvaa

Millaiselle lukijalle kirja on tehty?

— Toivon mukaan jokaiselle, jota kiinnostaa Suomen 
ja sen merenkulun kehitys. Kun puukirkkojen veistäjät 
oppivat rakentamaan myös vaativia purjealuksia, maa 
levitti tuntosarvensa maailman merille ja vieraisiin 
maihin. Tein kirjasta mahdollisimman helppolukuisen 
ja sisällytin siihen runsaasti lähes uskomattomia mutta 
tosia kuvauksia suomalaisten purjelaivojen kohtaloista 
tyynissä, myrskyissä ja sotien kurimuksessa. Uskoisin 
lukijoita kiinnostavan myös, miten miehistöt elivät ja 
selvisivät kuukausien purjehduksilla suljetussa yhtei-
sössään raataen takilassa usein kehnon ja puutteellisen 
muonan varassa. Ja tietysti kirjaa voi lehteillä myös ku-
vateoksena tyytyen kuvatekstien lyhyisiin tiivistelmiin.

Millaista oli elämä suurilla purjelaivoilla?

— Inhorealistisesti pelkistäen se oli sopeutumista yk-
sitoikkoiseen, kurinalaiseen elämään karuissa olosuh-
teissa ja aina samojen naamojen ympäröimänä. Työ 
oli raskasta, kuri tiukka ja komentohierarkia ehdoton. 
Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ruoka koostui 
kuivatusta tai suolatusta lihasta sekä kalasta ja kuiva-
muonasta, jota harvoin täydennettiin tuoreilla vihan-
neksilla tai hedelmillä. Pahimmillaan elämä oli silkkaa 
selviytymistaistelua, jonka lopputulos oli yllättävän 
usein tuhoutuminen myrskyn kourissa tai sodan seu-
rauksena. 

Toisaalta purjelaivapesti tarjosi suhteellisen va-
kaan elannon silloinkin, kun kotimaassa vallitsi ankara 
pula, työttömyys ja nälänhätä. Purjelaivaelämä vastasi 
myös nuorten miesten seikkailun ja romantiikan näl-
kään. Lisäksi, jos selvisi siinä ympäristössä sitkeästi 
pidempään, avautui myös urakehitysmahdollisuuksia 
alipäällystöön ja jopa päällystöön. Hyvin johdetusta 
purjelaivojen miehistöstä kehittyi pitkillä meritaipa-
leilla ihailtavasti yhteen hitsautunut ja solidaarinen 
ryhmä, joka sananmukaisesti osasi vetää yhtä köyttä. 
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Haastattelussa Pekka Niemelä (vas.) 
ja Markku Valkonen.

Mikä tekee tästä kirjasta ainutlaatuisen?

PN: Sen ekologinen lähestymistapa maisemataitee-
seen. Tarkastelemme miten luonnonolot, ihmisen toi-
minta, kuten metsien hakkuut ja karjanlaidunnus, hei-
jastuvat maisemataiteeseen. Otaksumme myös, ettei 
ihmisen evolutiivisen historian merkitystä maisema-
taiteeseen ole pohdittu missään aiemmin.

MV: Luonnonhistoriallisten muutosten ja taiteen 
vuorovaikutuksen laaja tarkastelu. Tarina juonnetaan 
valikoiduin teemoin Mesopotamian korkeakulttuureis-
ta aina 1900-luvun alkuun. Vaikka aiemmin on selvitel-
ty esimerkiksi pienen jääkauden ilmentymiä kuvatai-
teessa, näin pitkää historiallista perspektiiviä ei liene 
avattu.

Jos voisit astua aika koneeseen, mihin kirjan 
maisemaan menisit? Miksi?

PN: Haluaisin nähdä viheriöivän Saharan. Aikakoneel-
la haluaisin matkustaa Välimeren etelärannikolle Poh-
jois-Afrikkaan ja nähdä sen maisemat, aikana jolloin 

Vaelluksia maisemaan
– taiteen ystäville tositarkoituksella

Suomalaisessa tieto- ja taidekirjallisuudessa tehtiin uusi aluevaltaus suurteoksen 
Vaelluksia maisemaan – Taiteen mestarit meren äärellä myötä. Näin laajaa ja pitkän 

historiallisen aikakauden kattavaa tarkastelua luonnonhistoriallisten muutosten ja taiteen 
vuorovaikutuksesta ei ole aiemmin julkaistu. Tulkkeina toimivat molempiin aihepiireihin 

syvällisesti perehtyneet kulttuuritoimittaja, emeritusmuseojohtaja, tietokirjailija 
Markku Valkonen sekä biodiversiteetti- ja ympäristötieteen emeritusprofessori 

Pekka Niemelä. Arvovaltaisista matkaoppaista huolimatta kirja ei kuitenkaan ole 
suunnattu tieteentekijöille, vaan taiteen, taidehistorian ja luonnon ystäville.

Hendrick Avercamp (1585–1634): Talvimaisema, 
luistelijat (1608). Kuva Vaelluksia maisemaan 
-teoksesta.

VAELLUKSIA MAISEMAAN 
TAITEEN MESTARIT 
MEREN ÄÄRELLÄ

Kirjoittajat: Markku Valkonen, 
Pekka Niemelä
ISBN: 978-952-9745-52-4
Koko: 250 x 315 mm
Laajuus: 288 sivua, 185 värikuvaa
Numeroitu painos, suojakotelo
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Kirjan kuvitusta. Espanjalaisen Joaquin Sorolla 
y Bastidan (1863–1923) maalaus Valencian 
rantanäkymä aamun valossa. 

”Vaelluksia maisemaan” on yksi hienoimmista teoksista, joihin olen viime vuosina törmännyt. Koko idea on loistava! Tekstit erinomaiset, puhumattakaan kuvituksesta! Nöyrimmät kiitokseni eritoten kirjoittajille ja tietysti myös kaikille, jotka ovat idean takana ja niille, jotka ovat valinneet ja toimittaneet kuvat. Tällaiset teokset saavat ihmisen uskomaan vielä humanismiin. Kaiken kaikkiaan kirja on poikkeuksellinen kulttuuriteko!
Elina StandertskjöldTaidehistorioitsija, tietokirjailija
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JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN JULKAISEMAT KIRJAT:

Hiiohoi! Lauluja mereltä (2018)   suomi

Vaelluksia maisemaan – Taiteen mestarit meren äärellä (2017)   suomi

Pohjoiset purjeet – Suomalaisten purjealusten tarina (2017)   suomi

Miehet merellä – Hetkiä luotsauksen historiasta (2016)   suomi

Kampelaa ja kadonneita luumuja – Makumuistoja laivan kapyysista (2016)   suomi

Amiraali Nordenskjöldin meriseikkailut (2016)   suomi

Maailma piirtyy kartalle – tuhat vuotta maailmankartan kulttuurihistoriaa (2015)   suomi, englanti, ruotsi, saksa, venäjä, kiina

Suomalaiset sankaripurjehtijat – kahvelipurjeista skiffeihin (2015)   suomi

Pohjolan Atlantis – Uskomattomia ideoita Itämerellä (2014)   suomi

Ranskan viimeisen kuninkaan retkikunta – La Recherche Lapissa (2014)   suomi

Pakko purjehtia (2014)   suomi

Juha Nurminen Collection of World maps – Map, Atlases, Books and Globes (2013)   englanti

Luotsisaaren tarina – Merimatkoja menneeseen (2013)   suomi

Kauhia Oolannin sota – Krimin sota Suomessa 1854–1855 (2013)   suomi, ruotsi

Norsusta nautilukseen – Löytöretkiä eläinkuvituksen historiaan (2012)   suomi

Seitsemän meren purjehtijat – Suurten maailmanympärimatkojen viisi vuosisataa (2011)   suomi

Kustaa III ja suuri merisota – Taistelut Suomenlahdella 1788–1790 (2010)   suomi

Adolf Bock – Merimaalari/Marinmålaren (2010)   suomi/ruotsi

Muskottisota – Taistelu Itä-Intian Maustesaarista (2009)   suomi

Valo merellä/Ljuset till havs – Suomen majakat/Finlands fyrar 1753–1906 (2009)   suomi/ruotsi

Kuninkaansaari – Akvarellinkeveä saaripäiväkirja kolmelta vuosikymmeneltä (2009)   suomi

Muodonmuutoksia – John Nurminen Oy:n historia vuosilta 1886–2007 (2008)   suomi

Yli maan äären – Magalhãesin kohtalokas purjehdus maailman ympäri (2008)   suomi

Meritie – Navigoinnin historia (2007)   suomi, englanti, espanja, portugali, saksa, ranska

Uljaksen vanavedessä – John Nurmisen kauppahuoneen ja varustamon historiaa 1886–1967 (2006)   suomi

Pohjolan kartan historia – Myyteistä todellisuuteen (2006)   suomi, ruotsi, englanti

Yksinpurjehdus maapallon ympäri sekä purjehdus Liberdadella Brasiliasta Amerikkaan (2005)   suomi

Harmaat laivat – kuusikymmenluvulta vuosituhannen vaihteeseen (2004)   suomi

Meritaiteen mestareita – merimaalauksia 400 vuoden ajalta (2003)   suomi, ruotsi, saksa

Kuunarilaiva Uljas – omistajat, päälliköt ja matkat (2003)   suomi

Ultima Thule – Pohjoiset löytöretket (2001)   suomi, ruotsi, englanti, saksa, norja, espanja, venäjä

Taide ja meri – Itämeren merimaalareita (2000)   suomi/ruotsi

Suomenlahden albumi (1999)   suomi/venäjä

Penang pitkillä aalloilla – Pentti Luukkosen meripäiväkirjat 1934–36 (1999)   suomi

Mare Balticum – 2000 vuotta Itämeren historiaa (1995)   suomi, ruotsi, englanti, saksa, venäjä (2011)

Koillisväylä – Viikingeistä Nordenskiöldiin (1992)   suomi, ruotsi, englanti

Kulttuurin välittäjä
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan julkaisemalla 
merenkulun, löytöretkeilyn, ja kartografian 
historiaan sekä meriympäristöön liittyviä 
yleistajuisia tietokirjoja. 

Säätiön verkkokauppa:
 jnsshop.fi

se ei ollut autio ja eloton hiekkaerämaa vaan Rooman 
valtakunnan vilja-aitta. Ja Sahara oli pääosin savan-
nimaisten metsien peitossa. Ilmastonmuutos yhdessä 
karjalaidunnuksen ja metsien hakkaamisen myötä on 
aavikoittanut alueen. Myös teollisuuden vallankumo-
uksen heijastuminen maisemataiteeseen on käsittääk-
semme hyvin harvoin käsitelty teema.

MV: Säätäisin aikakoneen 1600-luvulle pienen 
jääkauden aikaan ja yrittäisin laskeutua Hendrick 
Avercampin maisemaan. Sen talvinen näkymä on täyn-
nä jäällä liikkuvia ihmisiä huvin ja työn hyörinässä. Ku-
vittelen mielessäni erilaisia ääniä ja haistelen hollanti-
laisen kulta-ajan talvisia aromeja. Ovatko kuvitelmani 
lähelläkään oikeita, sen haluaisin tietää.

Mikä on sinulle henkilö kohtaisesti tärkein/
sykähdyttävin kirjassa esiintyvä taideteos? Miksi?

PN: Eniten pidän Joaquin Sorolla y Bastidan maala-
uksesta Valencian rantanäkymä aamun valossa. Siinä 
yhdistyvät teoksemme monet perusteemat. Merestä 
saatava elanto rannan kalastusveneiden muodossa, 

Kirjan avainteos Caspar David Friedrichin maalaus 
Rügenin liitukallioita on täynnä symbolisia 
merkityksiä: elämän merellä purjehtii kolme 
laivaa, kaksi tiiviisti yhdessä ja kolmas yksinään. 

kauempana ulapalla purjehtivat veneet kertovat purjeh-
timisen tärkeydestä ihmiskunnan historiassa ja rannal-
la pulikoivat lapset ihmisen evoluutiovaiheesta litoraa-
livyöhykkeessä.

MV: Minua on erityisesti kiinnostanut Caspar 
David Friedrichin maalaus Rügenin saaren liitukalli-
oilta. Teos on lumoavan kaunis ja sitä on vaikea, ehkä 
mahdoton tulkita tyhjiin. Henkilökohtaisen elämän-
tilanteensa lisäksi Friedrich kietoi maalaukseen käsi-
tyksensä ajasta ja ikuisuudesta, tieteestä ja uskonnosta, 
luonnosta ja ihmisestä. Sitä paitsi maalauksen perusta-
na oleva näkymä on mykistävä luonnossakin.

”Litoraalimaisema” on kirjan kantava ajatus. 
Se kuulostaa kovin akateemiselta. Kenelle kirja on 
kirjoitettu?

PN: Kirja on tarkoitettu kaikille taiteesta kiinnostuneil-
le! ”Litoraali” on ekologinen termi ja se tarkoittaa me-
ren (tai järven) ja maan muodostamaa yhteistä ekosys-
teemiä. Tässä vyöhykkeessä vesi ja maa ovat tiiviissä 
vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Termi kuulostaa 
akateemiselta, mutta sille ei vain ole keksitty hyvää suo-
menkielistä nimeä. Lähimpänä ovat ”rantavyöhyke” ja  
”rantaekosysteemi”, mutta jostain syystä nämä termit 
eivät ole yleistyneet alan kielenkäytössä. Aivan samoin 
kuin ”ekologia”- sanalle ei ole keksitty kunnon suomen-
kielistä vastinetta.

MV: Emme ole halunneet kiusata lukijaa litoraali-
maiseman käsitteellä, mutta se kattaa muita ilmauksia 
paremmin sen monimuotoisen vuorovaikutussuhteen, 
joka vallitsee maan ja meren rajapinnoilla. Kysymys ei 
ole vain esteettisestä kahden elementin kohtaamisesta, 
vaan muutoksille alttiista ekologisesta vuorovaikutus-
suhteesta. Olemme pyrkineet siihen, että niin litoraali-
maisema kuin muutkin vieraat käsitteet selitetään teks-
tissä. Kirja on siis suunnattu kaikille taiteen ja luonnon 
yhteisestä taipaleesta kiinnostuneille.
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Loki mullistaa 
museokokemuksen

LOKI on John Nurmisen Säätiön toteuttama, kaikille 
avoin ja maksuton merellinen verkkopalvelu ja yhteisö. 
Vuonna 2016 lanseerattu Loki kokoaa kartalle kansa-
laisten ja merellisten organisaatioiden jakamia tarinoi-
ta, museoiden kiinnostavimpia sisältöjä sekä parhaita 
retkikohdevinkkejä Suomen rannikoilta ja saaristosta. 
Sukella seikkailemaan Lokin kartalle – voit myös lisätä 
mukaan oman merellisen tarinasi!

Säätiön kumppaneina projektissa ovat olleet Ahve-
nan maan merenkulkumuseo, Merikeskus Forum Ma-
rinum, Rauman merimuseo ja Suomen merimuseo. 
Projekti on rahoitettu Jane ja Aatos Erkon Säätiön, 
Weisell-säätiön sekä Jenny ja Antti Wihurin rahaston 
avulla.

Lokin avulla organisaatiot 
tavoittavat helposti ja maksutta 

saaristossa sekä rannikolla 
vapaa-aikaa viettävät ihmiset.

Loki-kehitystyö tarjoaa työvälineitä museoiden 
digitalisoitumiseen

John Nurmisen Säätiö ja Suomen museoliitto koor-
dinoivat Loki-palvelun jatkokehityshanketta vuosina 
2018–2020. Yhteistyö synnyttää palvelukokonaisuu-
den, joka auttaa museoita suuntaamaan palveluiden 
painopistettä yhä enemmän verkkoon ja vastaa kysy-
mykseen millainen on tulevaisuuden museokokemus.

Kehitettävässä palvelukokonaisuudessa hyödynne-
tään lokistories.fi -palvelun verkostoja, kokemuksia ja 
koottuja käytäntöjä. Vuoden 2018 aikana työtä tehdään 
laajasti eri toimijoita osallistavien työpajojen sarjassa. 
Tämän jälkeen työ jatkuu palvelukokonaisuuden muo-
toilulla: kuinka kulttuuriperintö, historia ja taide välite-
tään käyttäjille kiinnostavilla ja yllättävillä tavoilla.

Kehityshanke on saanut avustuksen Kulttuuri-
perinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 -hanke-
haussa.

Lokimerkintöjä voi selata 
kartan, käyttäjäprofiilien, 

asiasanojen ja hakukentän 
avulla. 

Lokimerkintöihin voi lisätä 
tunnelmallisia arkistovalokuvia 

Finna-palvelusta.
HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO. KUVAAJA EINO HEINONEN.
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Liity Lokin merelliseen yhteisöön 
Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa: 
@lokistories #lokistories
Ota yhteyttä: loki@jnfoundation.fi

”Loki vauhdittaa keskustelua 
museon ja kuluttajan välillä 

– historia ympärillämme tulee 
osaksi arkea ja ymmärrys sen 

tärkeydestä lisääntyy.”

Tiina Mertanen
johtaja, Suomen merimuseo

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ

www.lokistories.fi



meren pohjasta vapautuu sinne varastoitunutta fosfo-
ria. Tätä kutsutaan meren sisäiseksi kuormitukseksi. 
Jos vesi sekoittuu voimakkaasti, pohjasta liuennut fos-
fori pääsee veden pintakerroksiin, ja edistää runsaiden 
sinileväkukintojen syntymistä.

Mitä voimme tehdä?

Itämeren rehevöitymisen pysäyttämiseksi ja meren pe-
lastamiseksi tarvitaan ravinnepäästöjen vähentämistä. 
Vaikka osa suurimmista kunnallisista ja teollisista pis-
tekuormittajista on saatu tehokkaan puhdistuksen pii-
riin, esimerkiksi puutteellisesti käsitellyt teollisuuden 
jätevedet ovat yhä suuri ongelma koko Itämeren alueel-
la. Suomessa ei vuosikymmenien yrityksistä huolimatta 
ole onnistuttu merkittävästi leikkaamaan maatalouden 
ravinnepäästöjä vesistöihin ja Itämereen. Nyt tähän 
voidaan saada muutos: peltojen kipsikäsittely leikkaa 
välittömästi ja tehokkaasti peltojen fosforipäästöjä. 
Mereen jo päätyneitä ravinteita voidaan poistaa muun 
muassa kalastamalla. Myös keinoja Itämeren sisäisen 
kuormituksen vähentämiseksi on alettava kartoittaa.

Itämeri 
pelastuu 
pala palalta

Rehevöityminen on Itämeren kesto-ongelma

Rehevöityminen on Itämeren suurin ja näkyvin ympä-
ristöongelma. Vaikka merta rehevöittävät ravinnepääs-
töt ovat viime aikoina vähentyneet, rehevöitymisen 
näkyvät merkit, kuten sinileväkukinnat, veden samene-
minen, rantojen limoittuminen sekä pohja-alueiden ha-
pettomuus vaivaavat Itämerta edelleen. Ilmastomuutos 
kiihdyttää Itämeren rehevöitymistä entisestään. 

Ravinteet lisäävät levien kasvua

Rehevöitymistä aiheuttavat typpi- ja fosforipäästöt, 
jotka ruokkivat levien ja suurvesikasvien kasvua ve-
dessä. Sinileväesiintymien kannalta erityisesti fosfori 
on avainasemassa. Typpeä ja fosforia päätyy mereen 
esimerkiksi kaupunkien jätevesistä sekä sadevesien 
mukana pelloilta. Myös liikenteen typpipäästöistä osa 
päätyy ilmalaskeumana Itämereen. Suomen ravinne-
kuormituksesta maatalouden osuus on suuri: sen osuus 
typpikuormituksesta on noin kolmannes ja fosforikuor-
mituksesta lähes puolet.

Hapettomat pohjat aiheuttavat sisäistä kuormitusta

Pienlevien, eli kasviplanktonin, runsas kasvu pintave-
sissä aiheuttaa hapettomuuden lisääntymistä pohjan-
läheisessä vedessä. Kuolleet levät vajoavat pohjaan, ja 
niiden hajoaminen kuluttaa pohjasta happea. Hapetto-
missa oloissa hajotusprosessi alkaa tuottaa myrkyllistä 
rikkivetyä, joka tappaa alueen pohjaeliöstön. Lisäksi 

www.puhdasmeri.fi

Tiesitkö? 
Suomalaiset syövät vuodessa 

vain 1 kg Itämeren kalaa, 
mutta jopa 13 kg karkkia! 

Kalaa kannattaisi syödä enemmän, sillä 
Itämerestä kestävästi pyydetyn luonnonkalan 
syöminen on ympäristöteko. Esimerkiksi 12 kg 

silakkaa sisältää yli 50 g merelle haitallista, 
mutta ihmiselle tarpeellista fosforia!

Porvoon Saaristo (Pellinki) 
60°12’45”N 25°50’03”E

”Päivä pitenee ja kesän retket saaristossa ja ulapoilla 
lähestyvät. On aika kunnostaa vene ja valmistautua 
meriseikkailuun. Veneilkää vastuullisesti ja suojelkaa 
rakastamme, Itämerta! Me John Nurmisen Säätiön 
Itämeren pelastusjoukoissa lupaamme tehdä 
parhaamme, jotta ruorituntumaa vasta harjoittelevat 
pikkukipparit saisivat vielä nähdä isovanhempiensa 
lapsuuden kirkkaan ja kalaisan Itämeren.”

Marjukka Porvarin blogista ”Veneilijän rakas, Itämeri” 

www.johnnurmisensaatio.fi
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SÄÄTIÖ on vuosina 2005–2017 käynnistänyt 
29 Puhdas Itämeri -hanketta, joista 18 on saatu 
päätökseen. Pelkästään Suomenlahdella 
on vain 10 vuodessa saatu vähennettyä 
merta rehevöittävää fosforikuormitusta jopa 
75 prosentilla kahdella Suomenlahden 
pohjukassa toteutetulla tehotoimella: 
Pietarin jätevesien tehokkaammalla 
puhdistuksella, ja ohjaamalla Laukaanjoen 
fosforitehtaan jätevedet puhdistukseen. 
Öljyonnettomuuden riskiä pienentävä 
ENSI-palvelu kehitettiin säätiön johtamassa 
Tankkeriturva-hankkeessa vuosina 2009–2014, 
minkä jälkeen palvelun jatkokehitys siirtyi 
Liikennevirastolle.

Gdansk

Varsova

Szczecin Grodno

Brest

Lviv

Riika

Pietari

Viipuri

Udarnik

Hatsina

Kohtla-Järve Fosforit 

Pöltsamaa

Doruchow
Leszno

Kingisepp

Jurmala

Polotsk

Vitebsk

Slonim

Baranovitši

Molodetšno

Lida

LÄHIKALA-
HANKE

SIMPUKAN
VILJELY

PELTOJEN
KIPSIKÄSITTELY TANKKERI-

TURVA-
PROJEKTI

Itämeri

SUOMI

Jelgawa

Anni Simberg, taiteilija Hugo Simbergin vaimo, 
selässään pariskunnan lapsi Tom.
Kuvaaja: Hugo Simberg.
KANSALLISGALLERIAN ARKISTOKOKOELMAT 

ITÄMEREN VALUMA-ALUE

KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

VALMIIT HANKKEET

YHTEISTYÖHANKKEET

PUHDAS 
ITÄMERI 
-HANKKEET
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ITÄMEREN ja etenkin Suomenlahden pistekuormitus-
ta on leikattu merkittävästi aiemmassa työssämme ja 
monia suurimmista kuormituslähteistä on saatu tehok-
kaan puhdistuksen piiriin. Uusissa hankkeissa leika-
taan pistekuormituksen lisäksi maatalouden kuormi-
tusta sekä poistetaan mereen jo päätyneitä ravinteita. 
Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia meren sisäisen 
kuormituksen vähentämiseksi. 

Teolliset jätevedet

BEST-hankkeessa parannetaan teollisuuden, viran-
omaisten ja vesilaitosten yhteistyötä ja hallinnollisia 
käytäntöjä sekä tehdään investointeja puhdistamoille. 
Näin voidaan vähentää sekä ravinteiden että haitallis-
ten aineiden päästöjä Itämereen ja edistää kiertotalout-
ta. Lue lisää hankkeesta s. 34.

Maatalouden päästöt

Laajamittaisella peltojen kipsikäsittelyllä voitaisiin 
ensimmäistä kertaa vähentää merkittävästi Suomen 

Käynnissä olevat
Puhdas Itämeri -hankkeet 

peltoviljelyn valumia Itämereen. Aiempien tutkimus-
ten mukaan kipsi leikkaa pelloilta tulevaa fosforikuor-
mitusta välittömästi noin 50 %. Toimenpide on nopea, 
edullinen ja tehokas. Kipsikäsittely myös vähentää 
kiintoainesvalumia ja kirkastaa siten vesistöjä. Vuonna 
2018 käynnistämme uuden kipsihankkeen Vantaanjoen 
alueella (s. 32, ks. myös Nutribute s. 24).

Meren hoitokalastus

Lähikalahanke kierrättää ravinteita merestä maalle 
särkikaloihin kohdennetulla kalastuksella ja rakentaa 
vajaasti hyödynnetylle kotimaiselle kalalle reitin suo-
malaisen ruokalautaselle. Itämerestä kestävästi pyydet-
ty särkikala on terveellistä ja eettistä lähiruokaa, jonka 
syöminen vähentää meren ravinteita ja tervehdyttää 
rehevöitynyttä ekosysteemiä. Sillä voidaan korvata Itä-
merta kuormittavia proteiininlähteitä kuten lihaa. Lue 
lisää hankkeesta s. 28.

MAATALOUS on avainasemassa, kun tarkastellaan 
keinoja vähentää Suomen merialueiden 
ravinnekuormitusta. Maatalouden kuormitusta 
ei toistaiseksi ole onnistuttu leikkaamaan eri 
vesiensuojelutoimista huolimatta. Uusista toimista 
lupaavin on peltojen kipsikäsittely.
Kuvassa näkyy, mistä lähteistä Suomen merialueiden 
fosforikuorma muodostuu.

SEABASED-hanke meren sisäisen 
kuormituksen vähentämiseksi 

Vaikka Itämereen maalta tulevaa kuormitusta on on-
nistuttu leikkaamaan, meren pohjiin varastoituneet 
vanhat ravinteet hidastavat meren toipumista sisäisenä 
ravinnekuormituksena. Säätiö käynnisti maaliskuus-
sa 2018 uuden kolmivuotisen SEABASED-hankkeen 
(Seabased measures in Baltic Sea Nutrient Manage-
ment), jonka tavoitteena on vähentää rehevöitymisen 
vaikutuksia Itämeressä. Hankkeessa arvioidaan toimia, 
joilla tähdätään merialueen tilan parantamiseen meren 
sisäistä kuormitusta vähentämällä. Osalla toimista voi-
daan myös tukea kiertotaloutta kierrättämällä ravintei-
ta merestä maalle. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan vali-
koituja toimia rannikkoalueella. 

Hankkeessa pilotoitavia toimia ovat mm. sedimen-
tin aktiivisen, happea kuluttavan pintakerroksen pois-
taminen, ravinteikkaan pohjanläheisen veden kierrät-
täminen hyötykäyttöön maataloudessa sekä fosforin 
sitominen merenpohjan sedimenttiin kalkkikivipohjai-
sen luonnonmateriaalin avulla. Lisäksi Ahvenanmaalla 
suunnitellaan merellisen habitaattipankin konsepti, 
joka voi jatkossa toimia yhtenä paikallisena merensuo-
jelun työkaluna ja on sovellettavissa myös muualle.

Hankkeen tavoitteena on edistää avointa, yhteis-
kunnan eri toimijoiden välistä dialogia toimenpiteiden 
hyödyistä ja riskeistä, sekä näiden toimenpiteiden so-
veltuvuudesta Itämerelle. 

Projektia johtaa John Nurmisen Säätiö, ja yhteis-
työkumppaneina hankkeessa ovat mukana Varsinais-
Suomen ELY-keskus, Ahvenanmaan maakuntahallitus, 
Ahvenanmaan kalankasvattajayhdistys sekä Tukhol-
man yliopisto, Itä-Götanmaan lääninhallitus ja Baltic 
Works Commission. Hanketta osarahoittaa EU:n Inter-
reg Central Baltic -ohjelma ja sen budjetti on kokonai-
suudessaan noin 2,8 miljoonaa euroa, josta säätiön 
rahoitusosuudeksi jää kansallisen vastinrahoituksen 
jälkeen noin 40 000 euroa. 

Perämeri
1009 t

Selkämeri
562 t

Suomenlahti
678 t

Saaristomeri
531 t

LÄHDE: ANTTI RÄIKE / SYKE

■  Yhdyskunnat

■  Teollisuus

■  Kalanviljely

■  Maatalous

■  Laskeuma järviin

■  Metsätalous

■  Haja-asutus

■  Hulevedet

■  Turvetuotanto
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Lauttasaaren eteläkärki 
60°08’41”N 24°52’34”E 

”Ilahduttava määrä rakkohaurua, vesikin vaikuttaa yllättävän kirkkaalta 
ajankohtaan nähden (kevätkukinta). Synkkiä pilviä taivaanrannassa: 
Itämeren pääaltaan syväveden happitilanne huolestuttaa. 

Suomenlahdella kaupunkien ja teollisuuden fosforikuormitus on vähentynyt Venäjä ja 
Viro mukaan lukien yli 90 % 1980-luvun alun tasosta ja typpikuormituskin yli 60 %. 
Pistemäisen fosforikuormituksen vähennyspotentiaali on enää noin 5 % siitä määrästä, 
joka on jo toteutunut 40 vuoden aikana. Tehty työ kantaa hedelmää, mutta Itämeren 
pääaltaan syväveden huono happitilanne hidastaa Suomenlahden tilan paranemista. 
Itämeren toipumisen nopeuttamiseksi pitäisi nyt arvioida kaikkia mahdollisia keinoja, 
mukaan lukien teknisiä ratkaisuja nykyisen merensuojelutyön rinnalle.”

Syken erikoistutkija Seppo Knuuttilan merkintä
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NUTRIBUTE (www.nutribute.org) on ensim-
mäinen Itämeren suojeluun kehitetty joukko-
rahoitusalusta, joka vauhdittaa meren suojelua 
muuttamalla ideat teoiksi. Tarkoituksena on 
auttaa rehevöitymisestä kärsivää merta toteut-
tamalla mahdollisimman paljon konkreettisia 
toimia mereen päätyvän ravinnekuormituksen 
leikkaamiseksi. 

Ravinnepäästöjen leikkaaminen kohentaa 
Itämeren tilaa vähentämällä sinileväkukintoja 
ja hapettomia merenpohjia sekä parantamalla 
kalojen ja muun vesieliöstön elinympäristöjä.

Alustalla voidaan hakea rahoitusta myös 
sellaisiin toimenpiteisiin, joiden ympäristö-
vaikutus on koko Itämeren kannalta vähäinen, 
mutta paikallisesti suuri: jos tietyllä merenlah-
della toteutettava toimenpide, esimerkiksi ruo-
vikon niitto, parantaa meren tilaa oleellisesti, 
vaikuttaa se suoraan asukkaiden mahdollisuuk-
siin nauttia merestä ja sen ranta-alueista. 

”Merensuojelun Tinder” yhyttää tekijät ja 
rahoittajat

Itämerta suojelevat tahot voivat esitellä Nutri-
bute-alustalla ravinnepäästöjä mitattavasti vä-
hentäviä hankkeitaan ja etsiä niille rahoittajia. 
Yksityisten ja yritysrahoittajien on mahdolli-
suus valita esiteltyjen toimien joukosta itselleen 
merkityksellisiä hankkeita, esimerkiksi pelto-
jen kipsikäsittelyn oman asuinalueen lähistöllä.

Joukkorahoituksella vauhtia 
Itämeren suojeluun

Käytännössä Nutribute-alusta saattaa han-
keidean ehdottajat ja halukkaat tukijat yhteen 
eli muuttaa suojeluhalukkuuden aktiiviseksi 
vesiensuojelutyöksi. Hankkeet täydentävät la-
kisääteistä ympäristönsuojelua ja parantavat 
Itämeren tilaa vapaaehtoisin toimenpitein.

Nutribute on avoin ja maksuton kaikille 
toimijoille. Suojelutoimien vaikutus ravinne-
päästöihin sekä niiden mahdolliset ympäristö-
riskit arvioidaan asiantuntijapaneelissa ennen 
hankkeen pääsyä alustalle, ja vain asiantuntija-
arvion läpäisseet varainkeruukampanjat jul-
kaistaan.

Keino hyvittää oma Itämeri-jalanjälki

Nutribute kannustaa kestävään kulutukseen ja 
tuotantoon mahdollistamalla Itämeri-jalanjäl-
jen hyvittämisen. Valittua suojeluhanketta voi-
daan tukea sellaisella summalla, joka vähentää 
ravinnepäästöjä oman tai yrityksen ravinneja-
lanjäljen verran.

Kaupungit etunenässä Itämeren 
pelastusjoukoissa

Nutribute-alustan ensimmäisiä käyttäjiä ovat 
olleet kaupungit ja vesilaitokset Helsingis-
sä, Kotkassa, Porvoossa ja Turun seudulla. Ne 
ovat päättäneet neutraloida fosforipäästönsä 
eli tukea jätevedenpuhdistamojen ulkopuolisia 

NUTRIBUTE on kehitetty John Nurmisen Säätiön 
johtamassa EU-rahoitteisessa NutriTrade-hankkees-
sa, jossa säätiön kumppaneita ovat Luonnonvarakes-
kus, Helsingin yliopisto sekä Ruotsista SLU ja Anthe-
sis Enveco. 

NUTRITRADE on yksi EU:n Itämeristrategian lippu-
laivahankkeista. Hankkeella pyritään saavuttamaan 
merkittäviä päästövähennyksiä ja siten edistämään 
Itämeren palautumista hyvään ekologiseen tilaan. 
NutriTrade-hankkeessa pilotoidaan myös neljää uutta 
tapaa vähentää rehevöitymistä: särkikalojen kalastus-
ta, peltojen kipsikäsittelyä, ravinteiden vaihtoa ja sim-
pukanviljelyä. NutriTrade-hankkeen suurin rahoittaja 
on EU Interreg Central Baltic -ohjelma. 

www.nutribute.org 
www.nutritradebaltic.eu

hankkeita summalla, jolla saadaan aikaan puhdistamo-
jen vuotuisen fosforipäästön suuruinen päästövähene-
mä. Helsinki ja HSY lähtivät pilotoimaan ravinneja-
lanjäljen neutralointia jo vuonna 2016, ensimmäisenä 
Itämeren kaupunkina. Vuonna 2017 mukaan liittyivät 
Kotkan kaupunki, Meriturvallisuuden ja -liikenteen 
tutkimuskeskus Merikotka, Kymen Vesi Oy, Porvoon 
vesi sekä Turun seudun puhdistamo Oy. Kaupunkien 
ja vesilaitosten Itämeri-toimilla on vähennetty Itäme-
ren fosforikuormitusta 24 tonnia. 

Kotka

Kotkan Mussalossa on Suomen neljänneksi suurin yh-
dyskuntien jätevedenpuhdistamo. Jätevedenpuhdista-
molla käsitellään Kotkan, Pyhtään, Haminan ja entisen 
Anjalankosken alueen yhteensä noin 220 000 asukkaan 
jätevedet sekä teollisia jätevesiä. 

Vaikka jätevedet puhdistetaan jo äärimmäisen te-
hokkaasti, mikään toimija ei käytännössä voi olla täysin 
ravinneneutraali. Kompensoidakseen jätevedenpuh-

distamon runsaan 2,3 tonnin vuosittaisia fosforipääs-
töjä Kotkan kaupunki, Merikotka-tutkimuskeskus ja 
Kymen Vesi Oy tukevat fosforipäästöjen vähentämistä 
säätiön projektissa Kingiseppin kaupungissa Luoteis-
Venäjällä sekä Lähikalahankkeessa. 

Porvoo

Porvoon vesi toteuttaa kahden miljoonan euron kiek-
kosuodatusinvestoinnin kaupungin omalla jäteveden-
puhdistamolla. Vaikka investointi on merkittävä, sillä ei 
näkyvästi voida vaikuttaa Porvoon edustan merialueen 
tilaan. Merialueen ravinnekuormituksesta vain 2-3 % 
tulee Porvoon Hermanninsaaren puhdistamolta ja sa-
man verran Kilpilahden teollisuudesta. Loppu tulee 
muista lähteistä, pääosin maatalouden päästöistä Por-
voonjokeen ja Mustijokeen.

Porvoon veden toimitusjohtajana vuosina 2012–
2018 toiminut Risto Saarinen peräänkuuluttaakin ve-
siensuojeluun  kustannustehokkuusajattelua: ”Kustan-
nustehokkuuden ja vaikuttavuuden vuoksi katseet pitää 
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”On rohkaisevaa nähdä, että 
joukkoistamista käytetään nimenomaan 

Itämeren haasteiden ratkomiseksi. Moniin 
ideoihin tarvitaan tukea, ja digitaalinen 
alusta on hyvä tapa saattaa yhteen toimijoita 
ja nopeuttaa ideoiden toteuttamista. 
Nutributella on potentiaalia luoda uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia ja puhdistaa 
Itämeri. Seuraan innolla tekijöiden 
edistysaskeleita.”

Niklas Zennström

NUTRIBUTE-ALUSTALLE KULTAA JA PRONSSIA 
ÅLANDSBANKENIN ITÄMERI-KILPAILUSSA

Nutribute voitti uuden ”Digitaaliset innovaatiot” 
-kategorian Ålandsbankenin Itämeriprojektin 
vuosittain järjestämässä kilpailussa. 
Uuden kategorian tuomaristossa toimivat 
Itämeriprojektiraadin lisäksi Supercellin 
toimitusjohtaja Ilkka Paananen sekä Skypen 
perustaja Niklas Zennström. Lisäksi Nutribute-
joukkorahoitusalusta tuli kolmanneksi 
Ålandsbankenin Itämeriprojektin järjestämässä 
yleisöäänestyksessä, jossa arvovaltaisen esiraadin 
valitsemat Itämeri-hankkeet palkittiin yleisöäänten 
perusteella. 15 000 euron palkintorahat käytetään 
alustan jatkokehittämiseen. Ålandsbanken 
julkisti kilpailun voittajat helmikuun Vene 18 Båt 
-tapahtumassa.

John Nurmisen Säätiön Marjukka Porvari (keskellä) 
vastaanotti palkinnon raadin jäseniltä (Ålandsbankenin 
Anne-Maria Salonius ja Syken Seppo Knuuttila). 
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nyt kohdistaa muihin toimenpiteisiin kuin investoin-
teihin jäteveden puhdistuksessa. Porvoon vesi voisi olla 
tulevaisuudessa kiinnostunut tukemaan esimerkiksi 
maatalouden fosforikuormituksen vähentämistä pelto-
jen kipsikäsittelyllä, jolloin saataisiin aikaan merkittävä 
vaikutus paikallisen vesistön tilaan kohtuullisella kus-
tannuksella.” 

Turun seutu

Turun seudun puhdistamo Oy neutraloi omat päästön-
sä tukemalla kahta hanketta, joista toisessa poistetaan 
mereen jo joutunutta fosforia ja toisessa vähennetään 
ravinnepäästöjä.

”Itämeren ainutlaatuisen ympäristön säilyttäminen 
sekä rehevöitymisen vähentäminen ovat Turun seudun 
puhdistamo Oy:lle tärkeitä asioita. Kakolanmäen jäte-
vedenpuhdistamolla pyritään mahdollisimman hyvään 
puhdistustulokseen. Puhdistamo on toimintansa aika-
na vähentänyt merialueeseen kohdistuvaa fosforikuor-
mitusta 70 % ja typpikuormitusta 30 % puhdistamon 
käyttöönottoa edeltävään tilanteeseen verrattuna. Vain 
aurinko saa laskea Itämereen puhdistamatta”, sanoo 
Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Mirva 
Levomäki.

Pojat ongella Sompasaaren laiturilla 1950-luvulla. 
HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
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Lähikalahanke 

SÄÄTIÖN LÄHIKALAHANKKEESSA kierrä-
tetään ravinteita merestä maalle hoitokalasta-
malla särkikaloja. Saalis tulee hyötykäyttöön: 
hankkeessa pyydetty kala päätyy suomalaisten 
lautasille kalapihveinä ja muina kalatuotteina. 

Säätiön vuonna 2015 käynnistämän Lähi-
kalahankkeen sopimuskalastajat valitaan aina 
vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2018 Saaristo- ja 
Selkämerellä kalastaa särkeä ja lahnaa 24 kalas-
tajaa. Tavoitteena on pyytää yhteensä 150 000–
200 000 kg särkeä ja lahnaa. Edellisvuonna 
lahnaa ja särkeä saatiin noin 160 000 kg, ja saa-
liin mukana merestä poistui samalla 1,2 tonnia 
fosforia. Hankkeen sääntöjen mukaisesti kala 
pyydetään rysäpyydyksillä, joista esimerkiksi 
peto- ja vaelluskalat sekä kaikki uhanalaiseksi 
määritellyt kalat vapautetaan takaisin veteen.

Kestävästi toteutettu kalastus hoitaa Itämerta

Särkikalat ovat hyötyneet meren rehevöitymi-
sestä ja niiden määrä on kasvanut rannikkove-
sissämme. Paikallisesti ne voivat myös lisätä 
rehevöitymistä pöllyttäessään pohjasta lisää ra-
vinteita veteen. Lahnan ja muidenkin särkikalo-
jen hoitokalastuksella on siten positiivisia ym-
päristövaikutuksia. Särkikaloja voi myös syödä 
huoletta, sillä niiden ei ole todettu sisältävän 
kohonneita pitoisuuksia ympäristömyrkkyjä.

Lähikalahankkeen tavoitteena on koko tuo-
tantoketjun kaupallistaminen niin, että meri-
alueen hoitokalastus voisi toimia hankkeen 
lopussa markkinaehtoisesti. Lähikalahanke on 
Saaristomeren osalta mukana yhtenä pilottina 
NutriTrade-hankkeessa, jota osarahoittaa EU 
Interreg Central Baltic -ohjelma (2015–2018). 

Lue lisää hankkeesta: 
www.johnnnurmisensaatio.fi

LÄHIKALAHANKE

Suomen rannikkovesien särkikala-
kannat ovat meriympäristön 
kannalta liian tiheät, eikä 
särkikalaa hyödynnetä tehokkaasti. 
Lähikalahankkeessa parannetaan 
Itämeren tilaa särkikalaa 
kalastamalla. Hankkeessamme 
paitsi poistetaan merestä ravinteita, 
saadaan myös vajaasti hyödynnetty 
kalaherkku käyttöön.

Jo neljäs vuosi Itämeren hoitokalastusta

Puhdas Itämeri -kalaburgeri
4 annosta
 2 pkt Pirkka saaristolaiskalapihvejä (pakaste)
 4 kpl ruisleipää 
 n. 1 dl sinappikurkkukastiketta 
 1-2 tomaattia 
 75 g kurkkua
 1/2 pieni punasipuli 
  jääsalaattia
  tilliä
  (sitruunalohkoja)

Yrttinen kalaburgerikastike:

 1 tlk (150 g) creme fraichea 
 1 dl kurkkusalaattia
 1 rkl sinappia
 1/2 dl silputtua, tuoretta basilikaa

Kuumenna jäiset kalapihvit rasvassa pannulla miedolla 
lämmöllä 5–7 minuuttia molemmin puolin tai uunissa 
225 asteessa 15–20 minuuttia.

Viipaloi tomaatti ja kurkku sekä kuorittu punasipuli. 
Revi jääsalaatti. Sekoita kastikkeen ainekset keskenään. 
Paahda leivät.
Kokoa hampurilaiset täytteillä ja tarjoa heti. 
Purista halutessasi pihveille sitruunamehua. 
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Intohimoinen kalastaja ja meren ystävä, Syken erikois-
tutkija Seppo Knuuttila on tutkinut Itämeren tilaa vuo-
sikymmenten ajan. Knuuttila oli mukana myös Syken ja 
Luken yhteisessä tutkimusprojektissa, jonka tuloksena 
syntyi Itämeri-laskuri. Laskurin avulla voi laskea oman 
ravinnekuormituksensa Itämereen. 

Laskuri kertoo, että tätä nykyä Suomessa suurin 
yksittäinen Itämerta kuormittava tekijä on ruuantuo-
tanto. Mitä enemmän peltopinta-alaa tarvitaan ruuan 
tuottamiseen, sitä suurempi on kyseisen ruuan Itämeri-
jalanjälki. Ruokavaliossa suurten nautaeläinten liha 
kuormittaa Itämerta suhteessa eniten, kun taas Itäme-
ri-jalanjälkeä pienentää merestä kestävästi pyydetyn 
villin kalan syönti.

Oman ruokavalion merkityksen Itämeren suojelussa 
voi laskea

Tutkijat suosittelevat liha-aterioiden korvaamista mah-
dollisuuksien mukaan kasviksilla ja kalalla. Kokonaan 
lihan käytöstä ei tarvitse luopua. Esimerkiksi Knuuttila 
pitää yhden liharuokapäivän viikossa, muina päivinä 
lautasella on Itämeren kalaa tai kasviksia. Pirkka Saa-
ristolaiskalapihvi saa Knuuttilalta täydet pisteet eko-
tekona. ”Jo yksi kalapäivä viikossa, esimerkiksi Pirkka 
Saaristolaiskalapihvi, pienentää omaa henkilökohtaista 
Itämeri-ravinnejalanjälkeä lähes 10 prosentilla.” 

 LÄHDE: SEPPO KNUUTTILA

JÄRKI-SÄRKEÄ

Korpilahtelaisten Marja Kompan ja Ari Seppälän 
kehittämästä Järki särki -tuotteesta on tullut kan-
sainvälisestikin palkittu supermenestys. Tuotteessa 
käytetään erityisesti järvikalaa, mutta myös John 
Nurmisen Säätiön Lähikalahankkeessa rannikko-
vesistä kalastettua särkeä.

”Valmistimme kotikeittiössä särkisäilykkeitä 
omaan käyttöömme ja ihmettelimme, miten niin 
hyvää kalaa voidaan nimittää roskakalaksi. Kun 
huomasimme, kuinka vähän kotimaista kalaa on 
saatavilla, päätimme tehdä asialle jotain. Siitä alkoi 
tarina Järki Särjestä – syrjityn särjen tiestä salonki-
kelpoiseksi elintarvikkeeksi.”

Keskivertosuomalaisen 
oma fosforikuorma mereen < 50 g

”Helsinkiläisen fosforikuorma jätevesien kautta 
Itämereen on noin 30 g vuodessa. Muualla 

Suomessa tämä kuorma on keskimäärin vähän 
suurempi jätevesipuhdistamon tehokkuudesta 

riippuen – muttei kuitenkaan juuri missään 
ylitä 50 grammaa.”

Vuoden viikkoannoksessa 
kalastamalla merestä poistettu 

fosforikuorma n. 51 g 

”Yhdessä 200 g Pirkka-paketissa on kaksi 
100 gramman pihviä, jossa on 70 % kalaa eli 

syömällä paketillisen syö 140 g lahnaa. 
Jos söisi yhden paketin kerran viikossa vuoden 
ajan, tulee syöneeksi lahnaa yhteensä 7,28 kg. 

Tällä määrällä poistuu merestä noin 
51 grammaa fosforia.”

PIENI LASKUHARJOITUS 
PIRKKA SAARISTOLAISKALAPIHVIN JA ITÄMEREN YSTÄVILLE

www.johnnurmisensaatio.fi/itamerilaskuri

WWW.JARKISARKI.FI
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TRAP- JA SAVE-HANKKEISSA saatujen tulosten mu-
kaan peltojen kipsikäsittely on ylivoimaisen tehokas 
keino Itämeren rehevöitymisen kannalta keskeisten 
maatalouden fosforipäästöjen vähentämiseksi. Hel-
singin yliopiston mukaan laajamittaisella Etelä- ja 
Länsi-Suomen peltojen kipsikäsittelyllä vuotuista fos-
forihuuhtoumaa voitaisiin vähentää jopa 230–320 ton-
nia, mikä on jopa yli neljäsosa koko maatalouden fos-
forikuormasta Suomenlahteen, Saaristomereen ja 
Selkämereen. 

Toisin kuin muut maatalouden ympäristötoimet, 
kipsikäsittely leikkaa fosforivalumaa välittömästi ja 
vähentää kiintoainesfosforin lisäksi myös leville käyt-
tökelpoista liukoista fosforia. Kipsikäsittely kirkastaa 
vesistöjä, koska se vähentää peltojen eroosiota. Eroosi-
on myötä myös torjunta-ainevalumat vähenevät. Kipsi-
käsittely ei vähennä satotasoja eikä sillä ole haitallisia 
ekotoksikologisia vaikutuksia esim. jokivuollesimpuk-
kaan tai isonäkinsammaleeseen.

Peltojen kipsikäsittely voidaan sisällyttää Suomen 
maatalouden tukijärjestelmiin nykytietojen valossa 

aikaisintaan vuonna 2022 tai 2023. Jouduttaakseen 
Itämeren kannalta keskeistä pelastustoimea John Nur-
misen Säätiö aikoo rahoittaa peltojen kipsikäsittelyä jo 
syksyllä 2018 Vantaanjoen valuma-alueella.

Vantaanjoen kipsihankkeen valmistelu käynnis-
tettiin keväällä 2018, jolloin säätiö kutsui hankekump-
paniensa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesien-
suojeluyhdistys ry:n, Helsingin yliopiston ja Suomen 
ympäristökeskuksen kanssa Nurmijärven alueen vilje-
lijöitä mukaan hankkeeseen. Kiinnostuneiden viljeli-
jöiden kanssa solmitaan kipsinlevityssopimus, ja säätiö 
kattaa kipsin hankinnasta, kuljetuksesta, levityksestä 
ja työn suunnittelusta koituvat kustannukset. Hank-
keeseen on ensi vaiheessa haettu rahoitusta yksityisiltä 
rahoittajilta, joita haluamme kiittää lämpimästi hank-
keen mahdollistamisesta. Jatkossa tavoitteena on saada 
hankkeelle myös julkista rahoitusta ja laajentaa rahoi-
tuspohjaa edelleen Nutribute-joukkorahoitusalustan 
kautta. 

PELTOJEN KIPSIKÄSITTELY

Peltojen kipsikäsittelyä on testattu Varsinais-Suomessa 
laajassa mittakaavassa säätiön johtamassa NutriTrade 
-hankkeessa sekä Helsingin yliopiston ja Suomen 
ympäristökeskuksen SAVE -tutkimushankkeessa. Liedossa 
ja Paimiossa viljelijät levittivät syksyllä 2016 kipsiä 1550 
hehtaarin alueelle. Kipsikäsittelyn vesistövaikutuksia 
seurataan ja tulosten pohjalta laaditaan suositukset kipsin 
käytölle Etelä-Suomen rannikkoalueilla ja toimenpiteen 
liittämiselle osaksi maatalouden tukijärjestelmiä. 

NutriTrade-hanke saa rahoitusta Interreg Central Baltic 
-ohjelmasta ja SAVE on osa hallituksen kiertotalouden 
kärkihanketta, jota rahoittaa ympäristöministeriö.

HANKE PÄHKINÄNKUORESSA

•	 Tavoitteena	paitsi	fosforikuorman	vähentäminen	myös	
vesistöjen kirkastaminen.

•	 Näkyvä	projekti	useille	pääkaupunkiseutulaisille	tärkeällä	
virkistysalueella ja taimenjoella.

•	 Tavoitteena	saada	kipsikäsiteltyä	noin	2500	hehtaaria	
peltoa vuosien 2018–2019 aikana.

•	 Kipsikäsittelyssä	pellolle	levitetään	neljä	tonnia	
maanparannuskipsiä hehtaarille. Kipsi eli kalsiumsulfaatti 
liukenee peltomaahan parantaen maan mururakennetta ja 
edistäen fosforin sitoutumista maahiukkasiin. Eroosio sekä 
fosforin ja orgaanisen hiilen huuhtoutuminen vähenevät, 
mikä kirkastaa valumavesiä ja ehkäisee vesistöjen 
rehevöitymistä. Fosfori säilyy kuitenkin maaperässä 
kasveille käyttökelpoisessa muodossa. 

•	 Poistettu	fosforimäärä	on	noin	8	tonnia	viiden	vuoden	
aikana.

•	 Toteutuksessa	mukana	Helsingin	yliopisto,	Suomen	
ympäristökeskus sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys ry.

•	 Kipsikäsittelyyn	haetaan	myös	julkista	rahoitusta	ja	
joukkorahoitusta Nutribute-joukkorahoitusalustan kautta 
(nutribute.org).

Kipsillä Vantaanjoki kirkkaaksi!

Yläkuvassa kipsikäsitelty pelto, jossa vesi 
on kirkasta. Alhaalla pelto, jossa kipsiä ei 
levitetty. 
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Miksi BEST? 

Teollisuusjätevesien määrä ja laatu poikkeavat kotita-
louksien jätevesistä. Vastaanottavalla jätevedenpuh-
distamolla ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita henkilös-
tölle, vahingoittaa laitteistoja ja puhdistusprosesseja 
sekä aiheuttaa ravinteiden ja haitta-aineiden päästöjä 
vesistöihin. Kaikkein pahimmissa tapauksissa teolli-
set jätevedet johdetaan hallitsemattomasti jäteveden-
puhdistamoille. Vaaratilanteita ja ympäristöhaittoja 
voidaan välttää sopimalla esimerkiksi teollisten jäteve-
sien virtaamahuippujen tasaamisesta, esikäsittelystä, 
raja-arvojen asettamisesta ja tarkkailusta sekä tiedot-
tamisesta ja toiminnasta poikkeustilanteissa. Tällais-
ten ratkaisujen ja yhteistyömallien kehittäminen eri 
toimijoiden kesken mahdollistaa jätevesien hyvän puh-
distustuloksen ja näin minimoidaan teollisten jätevesi-
en riskiä Itämeren alueella. 

Hankkeen tavoite 

Kehittää teknisiä ratkaisuja ja parempia käytäntöjä te-
ollisten jätevesien käsittelyyn kunnallisilla jäteveden-
puhdistamoilla.

Mitä hankkeessa tehdään

Parannetaan teollisuuden ja kuntien yhteistyötä ja tuo-
tetaan Itämeren alueelle ohjeistuksia teollisten jäteve-
sien käsittelystä. Viidessä kaupungissa myös investoi-
daan teknisiin ratkaisuihin.

Esimerkiksi Viron Poltsamaalla kunnallisen jäte-
vedenpuhdistamon kapasiteetti ei kestä paikallisen 
juustotehtaan jätevesikuormitusta. Puhdistamon kapa-
siteettia kasvatetaan ja samalla selvitetään jätevesien 
sisältämien haitallisten aineiden lähteet. 

BEST-hankkeessa parannetaan 
teollisten jätevesien käsittelyä

POMPPIVAA LIETETTÄ, PINKKEJÄ JÄTEVESIÄ JA 
PRESIDENTTEJÄ

”Kolikolla on vielä toinenkin, yhtä merkittävä puoli: 
vaikka osa teollisuudesta tulevista haitallisten aineiden 
päästöistä pystytään poistamaan jätevesistä, haitta-
aineet kertyvät puhdistamolietteeseen ja saastuttavat 
sen niin pahasti, että lietteen hyötykäytön esimerkiksi 
viljelyssä voi monin paikoin unohtaa. Vaikka kiertotalous 
on päivän sana ja ravinteiden kierrätys tulevaisuudessa 
yhä keskeisemmässä roolissa, jätevesilietteiden 
hyödyntäminen ruuantuotannossa pysyy utopiana niin 
kauan, kun haitta-aineongelma nykyisessä laajuudessaan 
on ratkaisematta.”

Säätiön Puhdas Itämeri -joukkueen asiantuntijat 
Miina Mäki ja Marjukka Porvari 

Lue koko blogi Miinan ja Marjukan seikkailuista 
säätiön verkkosivuilta:  www.johnnurmisensaatio.fi

BEST-HANKE
(Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment)

•	 Hankkeen	kesto:	1.10.2017–30.9.2020
•	 Budjetti	koko	hanke:	3,6	milj.	€
•	 John	Nurmisen	Säätiön	budjetti	hankkeessa:	499	700	€
•	 Rahoitus:	Interreg	Baltic	Sea	Region	(75/85	%)	
•	 Hankkeen	partnerit:	Vesilaitoksia,	kaupunkeja,	

teollisuuslaitoksia, yliopistoja ja asiantuntijaorganisaatioita 
•	 Mukana	olevat	maat:	Suomi,	Puola,	Viro,	Latvia,	Venäjä,	

liitännäispartnereita myös Ruotsista, Saksasta ja Liettuasta
•	 Pilottikohteet:	Leszno	ja	Doruchow,	Puola;	Jelgavas,	Latvia;	

Poltsamaa, Viro; Hatsina, Venäjä
•	 Suomesta	mukana	Helsingin	kaupunki	(pääpartneri),	 

HSY ja John Nurmisen Säätiö

John Nurmisen Säätiön rooli hankkeessa on laatia uudet 
suositukset teollisuusjätevesien parempaan käsittelyyn 
Itämeren alueen maissa. Säätiö tukee myös investointeja 
tekeviä vesilaitoksia sekä kehittää yhteistyömalleja 

Hankkeelle on myönnetty EU:n Itämeristrategian 
lippulaivastatus.

Better Efficiency 
for Industrial Sewage Treatment

PAIKALLINEN 
JÄTEVEDEN

PUHDISTAMO

LUPA
VIRANOMAINEN

TEOLLISUUS
Ympäristölupa
Päästömääräykset 
vesihuoltolaitoksen viemäriin 
johdettaville jätevesille
(esim. esikäsittely)

Teollisten jätevesien toimiva 
käsittely vaatii yhteistyötä 

ja tietojen vaihtoa 
toiminnanharjoittajan 

(esim. elintarviketeollisuus), 
lupaviranomaisen sekä 

jätevedet vastaanottavan 
vesihuoltolaitoksen kesken.

Teollisuus jätevesisopimus 
poikkeavista jätevesistä:

laatu; määrä; 
työturvallisuuden, 

puhdistusprosessin ja lietteen 
laadun varmistaminen
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Säätiön 
varainhankinta 

toiminnan 
mahdollistajana

BERGSRÅDINNAN 
SOPHIE VON JULINS 
STIFTELSE

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Algol, Aventum Partners, Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co, 
BMH Technology, Boehringer Ingelheim Finland, Eficode, ESL Shipping, Fenix Outdoor Finland, Freska Finland,

Futurice, Golden Oriol, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Helsinki Contemporary, 
Helsinki International Horse Show, JoyActor, Karhuvoima, Katajanokan Rotaryklubi, KL-Lämpö, Kotkan Energia,

Kotkan kaupunki, Kymen Vesi, Osmia, Orion, PLC Uutechnic Group, Polarn O. Pyret, Porvoon kaupunki,
Ritvanen Partners, RunFest, Septor, Sievo, Skipperi, Sound of Sea, Suomen Euromaster, 

Suomen Palautuspakkaus, Tieto, Turun seudun puhdistamo, Vincit Development, WB-Sails, Xtra Staerk

Puhdas Itämeri -yhteistyökumppanit 2017–2018

John Nurmisen Säätiön ja Putinki Oy:n merellisen 
tuotesarjan uutuuksia, vieraskirjaa ja valokuva-
albumia, koristaa kaunis Alpo Turunalan akvarelli 
fregatti Jalosta. Uutuusvalikoimaan sisältyy myös 
säätiön kokoelma-aarteista kuvitetut, vuoden 2019 
kartta- ja lintuaiheiset seinäkalenterit sekä laiva-
aiheinen päivyri. Tuotesarjaan kuuluu lisäksi erilaisia 
muistivihkoja ja -kirjoja, joiden kansitaiteen aiheena 
ovat maailman ja Euroopan kartat sekä erilainen 
laivagrafiikka.

Kiitämme kaikkia 
meille lahjoituksen 

tehneitä sekä pro bono 
-työtä ja palveluita 

lahjoittaneita!

PUHDAS ITÄMERI -HANKKEIDEN tärkeimmät rahoi-
tusmuodot ovat yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä kerät-
tävät lahjoitukset sekä yritysyhteistyö. Säätiö vetoaa 
myös suureen yleisöön järjestämällä keräyskampanjoi-
ta Itämeren hyväksi. Erilaisia lahjoitusmuotoja on usei-
ta sekä yksityishenkilöille että yrityksille ja erilaisia ta-
poja toiminnan tukemiseksi kehitetään koko ajan lisää. 

Säätiö kerää varoja Puhdas Itämeri -hankkeiden 
lisäksi merikulttuurihankkeisiin ja koko säätiön toi-
minnan rahoittamiseen. Lisäksi merikulttuurihank-
keille on haettu kohdennettuja avustuksia (esim. Loki-
hanke) ja niiden hyväksi on myyty oheistuotteita (mm. 
kokoelmia hyödyntävät Putinki-tuotteet). 

Euroopan 
aluekehitysrahasto

EUROOPAN UNIONI

GRETA MARIA LINDBLOMS STIFTELSE
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”PITKÄJÄNTEISEN ja aktiivisen toiminnan ansiosta varustamon 
ympäristötyö on paremmalla tasolla kuin mitä lainsäädäntö edellyt-
tää. M/S Viking Grace hyödyntää ensimmäisenä matkustaja-aluksena 
maailmassa tuulen voimaa mekaanisen roottoripurjeen avulla. Pur-
jeen avulla säästetään polttoainetta ja vähennetään päästöjä. John 
Nurmisen Säätiö edustaa samankaltaisia vihreitä arvoja kuin Viking 
Line ja säätiölle Itämeren hyvinvointi on sydämenasia.”
— Viking Linen Corporate Communications tiedotusjohtaja 
Johanna Boijer-Svahnström

”OLEMME VAIKUTTUNEITA John Nurmisen Säätiön pitkäjänteisestä 
ja tuloksellisesta työstä puhtaamman Itämeren puolesta. Halusimme 
tarjota asiakkaillemme matalan kynnyksen ekoteolle. Yhteistyössä 
John Nurmisen Säätiön kanssa syntyi Vihreä valinta -lisäarvopalvelu, 
jossa yhdistyy alkuperävarmennettu vesi-, tuuli- ja aurinkovoimalla 
tuotettu sähkö sekä vuosilahjoitus John Nurmisen Säätiön Puhdas 
Itämeri -hankkeille. Asiakkaamme ovat heti ottaneet palvelun omak-
seen, sillä tuote nousi jo ensimmäisten kuukausien aikana Kotimaan 
Energian suosituimmaksi lisäarvopalveluksi. Ympäristöystävällisyys 
sekä kirkkaammat uinti- ja kalastusvedet ovat selvästi suomalaisten 
sydäntä lähellä. John Nurmisen Säätiön ammattilaisten johdolla myös 
henkilökuntamme on päässyt oppimaan uutta Itämeren nykytilasta, 
toteutuneista hankkeista sekä saavutetuista tuloksista. On mahtavaa 
olla mukana tukemassa Puhdas Itämeri -hankkeita myös jatkossa!” 
— Kotimaan Energian asiakkuusjohtaja Sanna Lemmetty

”VEDENKÄYTÖN minimoiminen tuotantoprosesseissa on tärkeää 
aivan erityisesti kaivosasiakkaillemme, ja siten keskeisessä osassa 
Metson tuotekehityksessä. Veden riittävyyden lisäksi veden puhtaus 
on kriittinen tekijä ihmiskunnan ja kaikkien elollisten tulevaisuuden 
kannalta. Valitsimme John Nurmisen Säätiön sponsorointikohteek-
semme, sillä säätiön tekemä työ Itämeren tilan parantamiseksi on 
merkityksellistä myös laajemmassa mittakaavassa.”
— Metson kestävästä kehityksestä vastaava johtaja Kaisa Jungman

”JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN Loki-projekti on hyvä esimerkki konk-
reettisesta merellisen kulttuuriperinnön tallentamisesta jälkipolville. 
Lokin tukeminen oli Weisell-säätiölle luonteva tapa toteuttaa sääntö-
jensä mukaista tarkoitustaan.” 
— Weisell-säätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Voipio

MERIEN MUOVIROSKA on ajankohtainen aihe. Useimpien kauppo-
jen sekä kauppaketjujen siirryttyä maksullisiin muovipusseihin ovat 
kaupat kiinnostuneet myös pussien myyntituottojen lahjoittamisesta 
hyvään tarkoitukseen.

”Kestävän kehityksen mukaiset toimintatapamme vaikuttavat vaate-
tuotannon lisäksi muuhunkin toimintaamme yrityksenä. Veloitamme 
muovipusseistamme 20 senttiä tehdäksemme valinnasta tietoisen, 
sillä uskomme tarpeen kyseenalaistamisen muuttavan tottumuksiam-
me kuluttajina. Ensisijainen toiveemme oli, että Suomen 49 Cubus-
liikkeen voimin kerätty myyntituotto muovipusseista lahjoitetaan 
kotimaiselle taholle ja sopivaksi kohteeksi valikoitui Puhdas Itämeri 
-hankkeet. Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä yhteistyöstämme John 
Nurmisen Säätiön kanssa – yhdessä voimme tehdä enemmän!” 
— Cubuksen Marketing Coordinator Linda Haglund

”Olen seurannut John Nurmisen Säätiön toimintaa ja he olivat luonte-
va valinta yhteistyökumppaniksi. Asiakkaat ovat suhtautuneet keräyk-
seen todella innostuneesti ja se on herättänyt hyvin keskustelua.” 
— K-market Ruokakipparin kauppias Mikko Järvi

”Polarn O. Pyretin yhtenä tavoitteena on ollut vähentää ostoskasseista 
aiheutuvaa ympäristökuormitusta, ja siksi vuoden 2017 alusta alkaen 
kaikki heidän muovipussinsa on valmistettu kierrätysmuovista (75 %) 
sekä osterinkuorista (25 %). ”Tästä huolimatta ostoskassien valmistus 
on rasite ympäristölle, ja seuraava tavoitteemme onkin tulevaisuu-
dessa valmistaa niitä merkittävästi aiempaa vähemmän. Siksi kaikki 
ostoskassimme muuttuivat maksullisiksi 1.3.2018 alkaen ja tuotto lah-
joitetaan kokonaisuudessaan Puhdas Itämeri -hankkeisiin. Olemme 
iloisia yhteistyöstämme ja mahdollisuudesta tukea Itämeren suojelua. 
On ollut hienoa huomata kuinka myyjät ovat ottaneet tämän sydämen-
asiakseen. He eivät koe kysymistä kiusalliseksi, vaan kertovat ylpeinä 
asiakkaille, mihin muovikasseista saatava tulo ohjautuu.”
— Polarn O. Pyretin Suomen toimitusjohtaja Anne Nikula

”VUONNA 2017 tuli kuluneeksi 30 vuotta Hjallis Harkimon S/Y Bel-
montilla tekemän maailmanympäripurjehduksen kotiinpaluusta. 
Tämän kunniaksi veneen nyt omistava Jahti Oy lahjoitti osan juh-
lavuoden tuotoistaan Puhdas Itämeri -hankkeille. ”Itämeri on S/Y 
Belmontin koti. Yhdessä John Nurmisen Säätiön ja asiakkaidemme 
kanssa kuljemme kohti puhtaampaa Itämerta.” 
— Jahti Oy:n toimitusjohtaja Joakim Hildén

MUOVIPUSSIEN MYYNTITUOTON 
LAHJOITTAJAT: CUBUS, K-MARKET 
RUOKAKIPPARI JA POLARN O. PYRET

VIKING LINE

KOTIMAAN ENERGIA

METSO

JAHTI OY
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Vaikuttavuutta konkreettisten tulosten myötä

Säätiö on vuosina 2005–2017 käynnistänyt 29 Puhdas 
Itämeri -hanketta, joista 18 on saatu päätökseen. Toi-
minnan tuloksena pelkästään säätiön omissa hank-
keissa on leikattu Suomenlahtea rehevöittävää fosfo-
rikuormaa tuhansilla tonneilla. Suorien investointien 
jätevedenpuhdistamohankkeet on suurilta osin saatet-
tu loppuun. Säätiön toiminnan laajentuessa myös vai-
kuttavuus on kasvanut vuosi vuodelta ja säätiö on saa-
nut laajaa tunnustusta työlleen. Saavutettujen tulosten 
myötä säätiö on onnistunut saamaan toiminnalleen 
merkittävää EU-rahoitusta, minkä volyymi näkyy vain 
osittain säätiön tilinpäätöksessä. 

Itämeren suojeluun käytettävissä olevat varat

Säätiön Itämeren suojeluun keräämät varat ohjataan 
Puhdas Meri -rahastoon. Rahasto käsitellään säätiön 

Säätiön Puhdas Itämeri 
-hankkeisiin kohdennettujen 

lahjoitusten käyttö

PUHDAS ITÄMERI 
-HANKKEIDEN KULUJEN 
ERITTELY TOIMINNOITTAIN 
VUONNA 2017

PUHDAS ITÄMERI -HANKKEIDEN 
VARAINHANKINTA JA TUOTOT

Säätiö rahoittaa Puhdas Itämeri -hankkeet 
yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoituksilla, 
yritysyhteistyön tuotoilla (esim. tuotemyynti) sekä 
hankkimallaan julkisella rahoituksella, joka on 
useimmiten kohdennettu suoraan tietyille julkisissa 
rahoitushauissa valituille projekteille. Itämeren 
suojeluun tehdyt lahjoitukset kohdennetaan 
yksinomaan säätiön Puhdas Itämeri -hankkeisiin. 

Vuonna 2017 säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden 
varainhankinnan tuotot olivat yhteensä 1 208 462 
euroa, joista yritysten ja yksityishenkilöiden tekemisien 
lahjoitusten osuus oli 659 920 euroa. Säätiön 
projekteilleen saaman julkisen rahoituksen määrä 
vuonna 2017 oli 354 362 euroa (tilinpäätöksessä kohta 
”Saadut avustukset”), joka on pääosin EU-rahoitusta. 
Sijoitustoiminnan tuottoina saatiin 194 179 euroa. 

PUHDAS ITÄMERI -HANKKEIDEN 
KULUT 

Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden kustannukset ja 
niihin liittyvät viestintä- sekä yleiskulut olivat vuonna 
2017 yhteensä 1 271 868 euroa. Projektikuluihin sisältyy 
säätiön omien asiantuntijoiden ja viestinnän palkkakuluja, 
matkakuluja, asiantuntijapalveluita sekä hankkeiden 
investointikustannuksia. Yleiskulut sisältävät mm. Puhdas 
Itämeri -hankkeiden työntekijöiden IT- ja -puhelinkulut 
sekä vuokra- ja toimitilakulut, taloushallinnon ja 
tilintarkastuksen sekä lisäksi sellaiset palkat, jotka eivät 
ole liittyneet suoraan säätiön hankkeisiin vaan yleisemmin 
Itämeren suojelun edistämiseen. Yleiskuluihin on kirjattu 
myös sijoituksiin liittyvät kulut 16 530 euroa. 

Säätiön varainhankinnan kulut olivat vuonna 2017 yhteensä 
218 855,29 euroa. Kuluihin sisältyy muun muassa varain-
hankinnan parissa työskentelevän henkilöstön palkat sekä 
puhdasmeri.fi -lahjoitusalustan kertaluonteinen kehitystyö.

Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden kuluista noin 76 % 
rahoitettiin säätiön tukijoiden rahoituksella, loput 24 % 
rahoitettiin julkisten rahoittajien (EU:n rahoitusohjelmat 
ja BSAP Trust Fund) toimesta. Säätiön Puhdas Itämeri 
-hankkeiden palkkakuluista 36 % rahoitettiin EU-rahoitus-
ohjelmien toimesta, ja 64 % yksityislahjoittajien rahalla. 

Mikko Voipio on lahjoittanut säätiön käyttöön upeita merivalokuviaan. 
Tässä kuvassa rakkohaurua pinnan alla. Rakkohauru on Itämeren avainlaji, 
joka kärsii rehevöitymisestä. 

omassa pääomassa erillisenä sidottuna rahastona, jon-
ka pääomaa voidaan käyttää vain rahaston sääntöjen 
mukaiseen käyttötarkoitukseen. 

Rahaston tarkoituksena on toimia puhtaan Itäme-
ren puolesta siten, että Itämeren luonto- ja käyttöarvo 
paranevat. Päämääränä on vähentää Itämerta ja eri-
tyisesti Suomenlahtea rehevöittäviä ravinnepäästöjä 
tai edistää Itämeren muiden ympäristöongelmien 
ratkaisua sekä lisätä meren tilaan liittyvää ympäristö- 
tietoisuutta. 

Puhdas meri -rahastoon on vuosina 2005–2017 ke-
rätty varoja kaiken kaikkiaan 14,6 MEUR, joista hank-
keisiin on käytetty 12,0 MEUR. Käynnissä oleviin hank-
keisiin varatut varat eli Puhdas Meri -rahaston pääoma 
oli vuoden 2017 lopussa 2 735 778 euroa. 

PUHDAS ITÄMERI 
-HANKKEIDEN TUOTOT 
VUONNA 2017

Lahjoitukset

Sijoitustoiminta

Saadut 
avustukset

Yleiskulut

Projektikuluihin 
verrattavissa olevat 
yleiskulut

Varainhankinta

Projektikulut 
ja viestintä
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Säätiön toiminnan rahoitus 
ja hallinto

Kulttuuritoiminnan rahoitus ja kulut 

Merikulttuurin toiminta rahoitetaan kirjamyynnin 
tuotoilla, oheistuotteiden myynnillä, avustuksilla, lah-
joitusvaroilla sekä säätiön omaisuudenhoitosalkun tuo-
toilla. 

Merikulttuurin toiminnan kulujäämä vuonna 2017 
oli -289 885 euroa (-120 947 euroa vuonna 2016). Meri-
kulttuuritoimintaan saatiin avustuksia yhteensä 40 483 
euroa (200 756 euroa vuonna 2016). Kulttuuri-hankkei-
den saamiin lahjoituksiin 70 000 euroa (0 euroa vuonna 
2016) sisältyy yhden yrityksen 50 000 euron lahjoitus 
sekä Björn Carlsonin 20 000 euron tuki Maailma piir-
tyy kartalle -teoksen ruotsinkieliseen laitokseen. Kult-
tuuriperintöhanke Lokille saatiin vuodeksi ulkopuolista 
rahoitusta Jenny ja Antti Wihurin rahastosta. Säätiön 
kirjamyynnin tuotot vuonna 2017 olivat 175 909 euroa 
(121 745 euroa vuonna 2016). Kirjamyynnin suurempi 
volyymi edellisvuoteen verrattuna johtui Maailma piir-
tyy kartalle -teoksen kieliversioiden myynnistä. 

Säätiön kulttuuritoiminnan kulut olivat 586 703 eu-
roa (458 308 euroa vuonna 2016). Kulttuuritoiminnan 
kulut koostuvat kirjan tuotantokustannuksista 161 789 
euroa (92 531 euroa vuonna 2016), Loki-hankkeen ku-
luista 179 362 euroa (202 113 euroa vuonna 2016) ja 
yleiskuluista. Merikulttuurin kuluihin sisältyy aiempaa 
enemmän yleiskuluja. Aiemmin yhteiskuluissa esitet-
tiin sekä koko säätiötä koskevat yleiskulut että meri-
kulttuuria koskevat yleiskulut. Kirjojen tuotantokus-
tannukset muodostuivat mm. keräilyteoksen Vaelluksia 
Maisemaan korkeista kuvaoikeushinnoista ja Maailma 
piirtyy kartalle -kieliversioiden kustannuksista. 

Puhdas Itämeri -hankkeiden rahoitus ja kulut 

Puhdas Itämeri -hankkeiden tuotot ja lahjoitusten käyt-
tö on esitelty edellisellä aukeamalla s. 40 –41.

Puhdas Meri -rahastoon on erikseen kohdistettu 
Itämeren suojelutoimintaan liittyvän varainhankin-
nan suorat kulut. Aiempina tilikausina kyseiset kulut 
ovat sisältyneet Puhdas Itämeri -hankkeiden kokonais-
kuluihin tuloslaskelmalla.

Itämeren suojeluun käytettävissä olevat varat 
vuonna 2017

Itämeren suojeluun kerätään varoja Puhdas meri II 
-rahastoon. Rahasto käsitellään säätiön omassa pää-
omassa erillisenä sidottuna rahastona, jonka pääomaa 
voidaan käyttää vain rahaston sääntöjen mukaiseen 
käyttötarkoitukseen. Rahaston tarkoituksena on toimia 
puhtaan Itämeren puolesta siten, että Itämeren luonto- 
ja käyttöarvo paranevat. Rahaston pääoma 31.12.2017 
oli 2 735 778 euroa (2 886 136 euroa vuonna 2016). Tili-
kauden 2017 aikana rahastolle kerätyt tuotot (lahjoi-
tukset, avustukset sekä sijoitustoiminnan tuotot) eivät 
riittäneet kattamaan rahaston toiminnan kuluja, vaan 
tilikauden kuluja katettiin rahaston omasta pääomas-
ta 63 406 eurolla tilinpäätöksen mukaisella rahasto-
siirrolla. Lisäksi rahaston pääomaan on vaikuttanut 
tilikaudella toteutettu varainhoitajan vaihdos, minkä 
vuoksi rahastoon liittyvä käyvän arvon rahasto purkau-
tui sijoitustoiminnan tuotoiksi. Puhdas Itämeri -hank-
keiden tilikauden alijäämä oli kokonaisuutena 150 358 
euroa.

Säätiön hallinto ja sääntöuudistus

Säätiön hallinnointiperiaatteet perustuvat säätiölakiin 
ja säätiön sääntöihin, ja ne on kirjattu säätiön hallituk-
sen hyväksymään toimintasääntöön. Säätiön operatii-
vista toimintaa johtaa asiamies ja sen toiminnasta vas-
taa hallitus. Hallitus hyväksyy hankkeiden tavoitteet ja 
budjetit. Lisäksi hallitus valvoo säännöllisesti hankkei-
den ja projektien etenemistä sekä säätiön taloudellista 
tilaa. 

Vuoden 2016 uuden säätiölain mukaisesti uudis-
tetut ja hallituksen 4.10.2016 pidetyssä kokouksessa 
hyväksymät säännöt rekisteröitiin 18.1.2017. Tutustu 
säätiön sääntöihin www.johnnurmisensaatio.fi

Johdon ja hallituksen palkkiot

Vuonna 2017 säätiön asiamiehelle ja hallituksen jäse-
nille maksettiin palkkaa ja palkkioita yhteensä 149 758 
euroa (144 757 euroa vuonna 2016). Kaikki hallituk-
sen jäsenet eivät ottaneet vastaan palkkiota hallitus-
työskentelystä. Säätiön hallituksen puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja ovat tehneet vertailun säätiöiden, 
yhdistysten ja yritysten hallitus- ja kokouspalkkioiden 
suuruudesta ja tämän perusteella hallituksen näkemyk-
sen mukaan hallituspalkkiot ovat tavanomaisia. 

Lähipiiri 

Säätiöllä on lähipiirirekisteri. Toimintavuoden 2017 
aikana säätiön lähipiiriin kuuluivat asiamies, hal-
lituksen jäsenet sekä edellä mainittujen puolisot, 

Kolumbialainen Gloria Helsingissä, 
Tall Ships Races 1972.

lapset, vanhemmat sekä sisarukset ja yhteisöt, joissa 
edellä mainituilla on määräysvalta. Myös säätiön ti-
lintarkastajat kuuluvat lähipiiriin. Säätiö ei ole anta-
nut lähipiiriin kuuluville rahalainoja eikä avustuksia. 
Kaikki liiketoimet lähipiirin välillä tapahtuvat mark-
kinaehtoisesti käyvin arvoin ja säätiön etua ajatellen. 
Lähipiiritoiminta on dokumentoitu sopimuksin. Lähi-
piiritapahtumat löytyvät tilinpäätöksestä, vuosikerto-
muksen sivu 58.

Säätiön toimitilat ovat Länsi-Pasilan Huolintata-
lossa sijaitsevassa kaksikerroksisessa tilassa, jonka 
yläkerta on vuokrattu Juha Nurmiselta. Säätiö toi-
mii vuokranantajana John Nurminen Oy:lle, jolla on 
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vuokralla yksi huone Huolintatalon ensimmäisestä 
kerroksesta. Säätiö maksoi Juha Nurmiselle toimitila-
vuokrina 28 975 euroa (28 916 euroa vuonna 2016). 
Yhtiövastikkeina säätiö maksoi 119 735 euroa (120 619 
vuonna 2016) lähipiirin kanssa yhteisesti omistetul-
le kiinteistöosakeyhtiölle, jonka yhteisissä tiloissa on 
näytteillä merkittävin osa säätiön kokoelmista. Osa sää-
tiön omistamista tiloista on säätiön omassa käytössä ja 
suurin osa vuokrattuina. 

Säätiön varainhoito ja pääoman hoito vuonna 2017 

Säätiön varallisuutta hoidetaan suunnitelmallisen 
tuottavasti, jotta säätiö pystyy toteuttamaan säätiön 
säännöissä määriteltyä tarkoitustaan. Säätiö ei käy ak-
tiivisesti kauppaa rahoitusmarkkinoilla lyhyen aikavä-
lin voiton tavoittelemiseksi. Tämän vuoksi sijoitusten 
käyvän arvon muutos on kirjattu omaan pääomaan si-
sältyvään käyvän arvon rahastoon Kirjapitolain 5:2a:n 
mukaan. Tämä tarkoittaa, että vain sijoitusomaisuuden 
realisoituneet voitot ja tappiot esitetään tuloslaskel-
massa. Realisoitumattomat arvonmuutokset esitetään 
taseen käyvän arvon rahastossa. Käypään arvoon ar-
vostettu omaisuus sisältää säätiön omistamat rahas-
tosijoitukset ja osakkeet huoneisto-osakkeita lukuun 
ottamatta.

Säätiön pääomasalkun ja Puhdas Meri -rahaston 
varojen hoidosta vastasi Taaleri joulukuun 2017 puo-
liväliin asti. Säätiön hallitus seuraa sijoitusten tuottoa 
säännöllisesti kokouksissaan. Vuonna 2017 varainhoi-
taja kävi säätiön hallituksen kokouksissa kaksi kertaa 
raportoimassa sijoitusten tuotosta ja riskeistä.

Säätiön sijoitustoiminnassa saatiin kertaluontei-
sesti erinomainen tulos vuonna 2017. Säätiön varain-
hoitaja vaihtui kilpailutuksen jälkeen, minkä jälkeen 
koko säätiön sijoitusomaisuus myytiin. Varat siirret-
tiin joulukuussa 2017 Taalerilta eQ:lle. Poikkeukselli-
sen suuresta realisoinnista johtuen sijoitustoiminnan 
tuotto oli 1 176 596 euroa (600 822 euroa vuonna 2016). 
Kulujen jälkeen säätiön pääomasalkun tulokseksi jäi 
1 003 740 euroa (215 704 euroa vuonna 2016). Tämä 
heijastuu huomattavasti myös säätiön tilikauden tulok-
seen 670 822 euroa (-25 434 euroa vuonna 2016). 

Säätiön taseen loppusumma tilikauden 2017 lopus-
sa oli 9 857 756 euroa (10 080 817 euroa vuonna 2016). 
Oma pääoma oli 9 603 103 euroa (9 867 963 euroa vuon-
na 2016). Säätiön kokoelmien arvo taseessa oli sama 
kuin edellisenä vuonna, 658 157 euroa.

Vuonna 2017 säätiön sijoitusten arvo oli 8 175 027 
euroa vuonna (8 424 438 euroa vuonna 2016). Säätiön 
sijoitettava varallisuus koostuu Länsi-Pasilassa sijait-
sevan Huolintatalon osakkeista sekä varainhoitajan hoi-
dossa olevista omaisuudenhoitosalkusta. Vuoden 2017 
hallituksen päätöksellä säätiön salkut yhdistettiin yh-
deksi täyden valtakirjan sijoitussalkuksi varainhoitajan 
vaihdoksen yhteydessä. Puhdas Itämeri -hankkeille ke-
rättyjä varoja ja niiden tuottoja seurataan Puhdas Meri II 
-sidotussa rahastossa. Säätiön vuoden 2017 sijoitustulos 
perustuu omaisuudenhoitosalkun suunnitelmalliseen 
ja tuottavaan hoitoon sekä varsinkin vuoden lopussa 
tehtyyn poikkeukselliseen salkun voitolliseen myyntiin. 
Vuoden aikana säätiön varoilla hankituilla osakesijoi-
tuksilla on käyty kauppaa säätiön varainhoitosuunnitel-
man toteuttamiseksi ja tappioiden minimoimiseksi. 

Puhdas meri -rahaston sääntömuutos 

Hallitus hyväksyi vuoden 2017 viimeisessä kokoukses-
sa Puhdas meri -rahaston sääntömuutoksen. Kokonai-
suudessaan kohta 5 on päivityksen jälkeen seuraava: 
”Rahaston käyttämätön pääoma sijoitetaan turvallises-
ti vähäriskisiin, kuitenkin tuloa tuottaviin instrument-
teihin. Rahaston varat voidaan sijoittaa säätiön muiden 
varojen mukana. Rahaston pääomalle kirjataan tällöin 
kuukausittain säätiön sijoitussalkun tuottoa vastaava 
tuotto. John Nurmisen Säätiö ei peri rahaston hallin-
nosta tai sen varojen hoidosta palkkiota.” Säännöt ovat 
kokonaisuudessaan luettavissa säätiön verkkosivuilta.

Vuokraustoiminta

John Nurmisen Säätiö omistaa noin 11 % Huolintata-
losta Länsi-Pasilassa (noin 892 m2). Huolintatalossa si-
jaitsevat myös säätiön toimitilat ja kokoelmat. Ne tilat, 
jotka eivät ole säätiön käytössä, ovat vuokrattuna. 

Säätiön Huolintatalossa sijaitsevasta kaksiker-
roksisesta toimipisteestä yläkerta (120 m2) on Juha 
Nurmisen omistama, kun taas alakerran toimitilat 
(135,5 m2) omistaa säätiö. Säätiön kaikki tilat olivat 
vuokrattuina vuonna 2017. Vuokratuotot olivat 151 078 
euroa (165 136 euroa vuonna 2016) ja säätiön vuokraus-
toiminnan tulos vuonna 2017 oli 39 666 euroa (72 779 
euroa vuonna 2016). 

Vuokraustoiminnan tuotot laskivat ennakoidusti 
vuokralaisen vaihtumisesta ja markkinasta johtuen. 
Finlands Svenska Marthaförbundetin tilalle muutti 
Aii Corporation ja Avenisin tilalle Kiinteistövälittäjien 

S/S Oihonna jäässä, vuosi 1923. 

keskusliitto. Tilikauden 2018 alussa säätiön kaikki tilat 
olivat vuokrattuina.

John Nurmisen Säätiön yhteiskulut 

Säätiön yhteiskulut olivat yhteensä 144 823 euroa 
(203 815 euroa vuonna 2016), jotka koostuivat henki-
löstökuluista 93 148 euroa (116 901 euroa vuonna 2016), 
sekä muista kuluista 51 675 euroa (81 888 euroa vuonna 
2016). Säätiön yhteiskuluissa esitetään vuodesta 2017 
lähtien mm. hallituksen ja johdon palkkiot ja kulut, sekä 
säätiön yhteiset viestintään liittyvät kulut. Tilikauden 
2016 vertailutiedot tilinpäätöksessä on muutettu vas-
taamaan tilikauden 2017 aikana käyttöön otettua jaot-
telua.
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John Nurmisen Säätiö Y-tunnus 0895353-5 Helsinki

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN
TILINPÄÄTÖS 2017

Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Säätiön toiminnan rahoitus on pitkällä aikavälillä riip-
puvaista hyvästä sijoitustoiminnan tuloksesta. Pää-
omaa ei haluta syödä perustoiminnan rahoittamiseksi. 
Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden rahoitus tapahtuu 
lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella. Itämeren 
suojeluun kohdentuvassa varainhankinnassa vallitseva 
kova kilpailu hajauttaa yritysten lahjoituksia usealle eri 
toimijalle, ja toisaalta kilpailu näkyy yritysten pienene-
vissä panostuksissa. Säätiö ei viime vuosina ole yrityk-
sistä huolimatta onnistunut riittävästi laajentamaan 
lahjoittajapohjaansa ja varmistamaan kestävää rahoi-
tuspohjaa toiminnalleen. Vaikka säätiön yrityksiltä ja 
yksityishenkilöiltä saamien lahjoitusten määrä on py-
synyt suhteellisen hyvänä ja yksityislahjoittajia on saa-
tu lisää, lahjoitusten keskimääräinen koko on aiempia 
vuosia matalampi, ja lahjoituksien kokonaissumma on 
laskenut jo muutaman vuoden ajan. 

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 rahoitus-
tilanteessa säätiö panostaa jatkossakin mahdollisim-
man tehokkaaseen toimintaan ja läpinäkyvään rapor-
tointiin, sekä kertomaan toiminnastaan näkyvästi sekä 
mediassa että omissa kanavissaan. Säätiön toiminnal-
lista luonnetta pyritään jatkossakin korostamaan, ero-
tukseksi säätiöistä, jotka toimivat joko viestinnällisin 
keinoin tai apurahoja jakamalla. 

Heikko rahoitustilanne ja hallinnolliset uudistukset 
Venäjällä ja Valko-Venäjällä voivat aiheuttaa riskejä ja 
viivästyksiä säätiön Puhdas Itämeri -hankkeille näissä 
maissa. Usean suuren EU-rahoitteisen hankkeen to-
teuttaminen asettaa haasteita säätiön rahavirralle, sillä 
EU-maksatukset tulevat kuukausien päästä maksatus-
päätösten hyväksymisen jälkeen. Säätiön sijoitustoi-
minnalle tämä aiheuttaa haasteita, sillä säätiö joutunee 
turvautumaan enemmän sijoitussalkun käyttöön kas-
san varmistamiseksi, jolloin hyvien sijoitustuottojen 
saaminen saattaa vaikeutua.

Säätiö tavoittelee kulttuuritoiminnassaan nykyis-
ten lisäksi myös uusia yleisöjä ja haluaa esimerkiksi pe-
rinteisen kirjan kustantamisen rinnalla panostaa myös 
uusiin sisällönjakelutapoihin. Säätiö toteuttaa tarkoi-
tustaan mm. julkaisemalla kirjoja merelliselle kohde-
ryhmälle. Kirja-ala, erityisesti tietokirjat, ovat olleet 
haastavassa markkinatilanteessa jo useamman vuoden. 
Pienen kohderyhmän säätiön laatukriteerit täyttäväs-
sä kirjatuotannossa kulut ovat ylittäneet kirjamyynnin 
tuotot viimeisen kahdeksan vuoden ajan. Kulttuuritoi-
minnan pitkäjänteisen rahoituksen takaamiseksi sijoi-
tustoiminnalta odotetaan tasaista vuosittaista tuottoa 
sekä uusia lahjoittajia. Rahoituspohjaa pyritään laajen-
tamaan mm. yhteistyökumppanuuksilla ja apurahasää-
tiöiltä saatavilla avustuksilla.
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TULOSLASKELMA

   2017 2016

Varsinainen toiminta

MERIKULTTUURI 
 
 Tuotot 
  Kirjamyynti 175 909,31 121 744,96
  Merikulttuuriin kohdennetut lahjoitukset 70 000,00 0,00
  Saadut avustukset 40 483,02  200 756,86
  Kokoelmien tuotot 3 814,79  3 947,82
  Muut tuotot 6 610,95  10 911,74
  Tuotot yhteensä 296 818,07  337 361,38 

 Kulut 
  Henkilöstökulut -217 761,74 -187 040,91
  Poistot -6 485,28 0,00
  Muut kulut -385 063,02 -263 018,46
  Varaston muutos 22 606,65 -8 249,00
  Kulut yhteensä -586 703,39 -458 308,37
 
Merikulttuuri yhteensä -289 885,32 -120 946,99

PUHDAS ITÄMERI -HANKKEET
 
 Tuotot 
  Hankkeisiin kohdennetut lahjoitukset 659 919,87  833 524,85
  Saadut avustukset 354 362,94  217 710,44
  Muut tuotot 0,00  52 515,77
  Sijoitustoiminta 194 179,19  37 825,68
  Tuotot yhteensä 1 208 462,00  1 141 576,74
 
 Kulut 
  Henkilöstökulut -432 180,68 -482 080,42
  Poistot -1 521,24 -1 659,84
  Sijoitustoiminta -16 530,23 -17 891,51
  Muut kulut -602 780,65 -384 786,76
  Kulut yhteensä -1 053 012,80 -886 418,53
  
Puhdas Itämeri -hankkeet yhteensä 155 449,20  255 158,21
 

   2017 2016

YHTEISKULUT 
 
 Tuotot 
  Muut tuotot 0,00  2 432,18
 
 Kulut 
  Henkilöstökulut -93 148,39 -116 901,23
  Poistot 0,00 -7 458,38
  Muut kulut -51 674,90 -81 888,03
   -144 823,29 -206 247,64
 
Yhteiskulut yhteensä -144 823,29 -203 815,46
 
Varsinaisen toiminnan kulujäämä -279 259,41 -69 604,24
 

VARAINHANKINTA 

 Tuotot 
  Saadut lahjoitukset 792 044,87  844 369,85
  Kohdennetut lahjoitukset -729 919,87  -833 524,85
  Tuotot yhteensä 62 125,00 10 845,00

 
 Kulut 
  Henkilöstökulut -127 473,99 -148 675,16
  Muut kulut -91 381,30 -171 686,08
  Kulut yhteensä -218 855,29 -320 361,24
 
Varainhankinta yhteensä -156 730,29 -309 516,24
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TASE 
 

Vastaavaa 2017 2016

PYSYVÄT VASTAAVAT 
 
Aineettomat hyödykkeet 
 Muut pitkävaikutteiset menot 4 671,34  9 342,70

Aineelliset hyödykkeet 
 Koneet ja kalusto 10 005,33  13 340,49
 Muut aineelliset hyödykkeet 
  Taideteokset 192 043,91  192 043,91
  Kartat, kirjat ja esineet 466 112,69  466 112,69
 Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä 658 156,60  658 156,60
 
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 668 161,93  671 497,09 
 
Sijoitukset 8 175 026,97 8 424 438,22 
 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 847 860,24 9 105 278,01
 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 
 
Vaihto-omaisuus 
 Keskeneräiset kirjat 18 409,75  24 508,61 
 Kirjat 147 251,57  118 546,06
   165 661,32  143 054,67 
 
Saamiset
 
 Lyhytaikaiset 
  Myyntisaamiset 48 436,50  50 870,51  
  Muut saamiset 55 311,92  269 594,74 
  Siirtosaamiset 164 921,84  133 246,42
   268 670,26  453 711,67 
 
Rahat ja pankkisaamiset 575 564,44  378 772,99 
  
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 009 896,02  975 539,33
  
Vastaavaa yhteensä 9 857 756,26  10 080 817,34

   2017 2016 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 
 
Sijoitustoiminta 
 
 Tuotot 
  Korkotuotot 0,00  26,03
  Osinkotuotot 132 335,76  145 903,14
  Myyntivoitot 1 044 259,88  454 892,45
  Tuotot yhteensä 1 176 595,64  600 821,62
 
 Kulut
  Muut kulut -172 856,10 -385 117,55
  Kulut yhteensä -172 856,10 -385 117,55

 Sijoitustoiminta yhteensä 1 003 739,54  215 704,07

Vuokraustoiminta 
 
  Vuokratuotot 151 077,79  165 136,31
  Vastikkeet -86 529,95 -92 121,67
  Muut vuokraustoiminnan kulut -24 881,93 -235,60
   39 665,91  72 779,04
 
 Vuokraustoiminta yhteensä 39 665,91  72 779,04
 

 
 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 1 043 405,45  288 483,11

 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 607 415,75  -90 637,37

 Rahastosiirrot 63 406,09  65 203,03
 
 Tilikauden alijäämä (ylijäämä) 670 821,84  -25 434,34
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TASE 
 

Vastattavaa 2017 2016 

OMA PÄÄOMA 
 
Peruspääoma 142 168,69  142 168,69
Käyvän arvon rahasto -7 654,26  777 669,31
Puhdas Meri II-rahasto 2 735 778,06  2 886 136,37
   2 870 292,49  3 805 974,37
 
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 6 061 988,94  6 087 423,28
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 670 821,84 -25 434,34
   6 732 810,78  6 061 988,94
 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 603 103,27  9 867 963,31
 
 
VIERAS PÄÄOMA 
 
Lyhytaikainen
 Saadut ennakot 25 000,00  7 645,00 
 Ostovelat 79 466,70  59 364,12 
 Muut velat 35 334,46  31 417,13 
 Siirtovelat 114 851,83  114 427,78
Lyhytaikainen yhteensä 254 652,99  212 854,03 
 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 254 652,99  212 854,03
 
Vastattavaa yhteensä 9 857 756,26  10 080 817,34

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 

Tilinpäätös on laadittu Valtioneuvoston asetuksen pienyrityssäännöstön mukaiseksi. 

Tuloslaskelman esitystapaa on muutettu vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna. Varainhankinta on  erotettu tuloslaskelmassa 
omaksi kokonaisuudekseen. Lisäksi hankittujen varojen siirto rahastoon esitetään  tilinpäätössiirroissa tuloslaskelman lopussa. 
Tuloslaskelman vertailutiedot on muutettu vastaavasti.

Kirjauskäytäntöihin on tehty muutoksia, jotta merikulttuurin yleiskulut ja koko säätiötä koskevat yleiskulut eroaisivat
toisistaan aiempaa selvemmin. Vertailutietoja ei ole muutettu vastaavasti. 

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET
 
Aineellisten hyödykkeiden arvostaminen

Säätiön varsinaisen toiminnan muista aineellisista hyödykkeistä ei ole tehty poistoja. Muut aineelliset hyödykkeet -erä 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 aineettomat oikeudet poistetaan tasapoistoina viidessä vuodessa.

Vaihto-omaisuuden arvostaminen

Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan.
  
Sijoitusomaisuuden arvostaminen
  
Sijoitusomaisuus on arvostettu KPL 5:2a:n mukaan käypään arvoon. Säätiö ei käy aktiivisesti kauppaa rahoitusmarkkinoilla 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.
 
Kulujen kohdistusperiaatteet
 
Toiminnoille on kohdistettu niiden erilliskulut sekä lisäksi osuus yhteiskuluista. Yhteiskuluosuutta laskettaessa on noudatettu 
mahdollisimman tarkkaa aiheuttamisperiaatetta.

Lahjoitukset ja keräykset

Saadut lahjoitukset ja testamentit sekä keräystoiminnan tuotot tuloutetaan pääsääntöisesti suoriteperusteen mukaan kun saaminen 
on säätiön kannalta lopullinen. Tuloutuksessa noudatetaan varovaisuuden periaatetta.
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Säätiön harjoittama elinkeinotoiminta 2017 2016
 
Säätiön kirjamyynti on veronalaista elinkeinotoimintaa.

Tuotot 
 Kirjamyynti 175 909,31 121 744,96
 Saadut lahjoitukset 20 000,00  0,00
 Tekijänoikeuskorvaukset 1 597,08  10 911,74
  Tuotot yhteensä 197 506,39  132 656,70
 
Kulut 
 Henkilöstökulut  -59 850,01  -72 194,06 
 Kirjojen tuotantokustannukset -161 789,15 -92 531,55
 Markkinointikulut  -36 370,48 -18 227,45
 Varaston muutos 23 743,19 -8 298,15
 Kulut yhteensä -234 266,45 -191 251,21

Elinkeinotoiminnan tulos -36 760,06  -58 594,51
 
 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 2017 2016

John Nurmisen säätiö on vaihtanut varainhoitajaa tilikauden 2017 aikana. Vaihdoksen yhteydessä molemmat 
sijoitussalkut on realisoitu kokonaisuudessaan ja edellisen tilikauden käyvän arvon rahasto on tuloutunut. 
Vaihdoksen vuoksi sijoitustoiminnan tuotot tilikaudella 2017 ovat poikkeuksellisen suuret.
 
Sijoitustoiminta 

Tuotot 
 Korkotuotot 0,00  26,03
 Osinkotuotot 132 335,76  145 903,14
 Myyntivoitot 1 044 259,88  454 892,45
  Tuotot yhteensä 1 176 595,64  600 821,62
 
Kulut 
 Välitys- ja hoitokulut -40 216,78 -47 745,73
 Myyntitappiot -132 639,32 -337 371,82
 Kulut yhteensä -172 856,10 -385 117,55

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 
 
Henkilöstöä koskevat liitetiedot 2017 2016
 
Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin (ei sisällä palkkionsaajia) 13 14
 
Palkat 695 988,40  721 254,79
Palkkiot 31 145,59  56 214,62
Eläkekulut 127 594,92  132 637,23
Muut henkilösivukulut 15 835,89  24 591,08
   870 564,80  934 697,72

   2017 2016 

Vuokraustoiminta 

 Vuokratuotot 151 077,79  165 136,31
 Vastikkeet  -86 529,95 -92 121,67
 Muut vuokraustoiminnan kulut -24 881,93 -235,60
 Vuokraustoiminta yhteensä 39 665,91  72 779,04
 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 1 043 405,45  288 483,11
 

 
Puhdas Itämeri -hankkeet 2017 2016
 
Tuotot 
 Saadut lahjoitukset 659 919,87  833 524,85
 Saadut avustukset 354 362,94  217 710,44
 Muut tuotot 0,00  52 515,77
 Sijoitustoiminta 194 179,19  37 825,68
 Tuotot yhteensä 1 208 462,00  1 141 576,74
 
Kulut 
 Henkilöstökulut -559 654,67 -630 755,58
 Poistot -1 521,24 -1 659,84
 Laitehankinnat -98 737,22 -69 446,99
 Konsulttipalvelut -108 323,12 -10 588,48
 Markkinointikulut -65 905,07 -71 159,56
 Matka- ja kokouskulut -55 162,47 -67 445,22
 Sijoitustoiminta -16 530,23 -17 891,51
 Muut kulut -366 034,07 -337 832,59
 Kulut yhteensä -1 271 868,09 -1 206 779,77
 
Puhdas Itämeri yhteensä -63 406,09  -65 203,03
 
Rahastosiirrot 63 406,09  65 203,03
 
Puhdas Itämeri yhteensä 0,00 0,00

Puhdas Itämeri -hankkeiden kulujen erittely toiminnoittain 2017 2016

Projektikulut ja viestintä -799 630,52 -709 801,96 
Yleiskulut -253 382,28 -176 616,57 
Varainhankinta -218 855,29 -320 361,24
Kulut yhteensä -1 271 868,09 -1 206 779,77 
 



 TILINPÄÄTÖS 2017JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ56 57

TASEEN LIITETIEDOT 
 
Aineettomat hyödykkeet 2017 2016  
 
Muut aineettomat hyödykkeet 
 
Osakehuoneiston korjausmenot 
Hankintameno 1.1. 9 342,70  14 014,06
Tilikauden poisto -4 671,36 -4 671,36
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 671,34  9 342,70

Aineelliset hyödykkeet 2017 2016  
 
Koneet ja kalusto 
 
Konttorikoneet ja kalusto 
Hankintameno 1.1. 13 340,49  5 860,91
Lisäykset 0,00  11 926,14
Tilikauden poisto -3 335,16 -4 446,56
Kirjanpitoarvo 31.12. 10 005,33  13 340,79
 
Koneet ja kalusto yhteensä 10 005,33  13 340,79

 
Muut aineelliset hyödykkeet 2017 2016
 
Taideteokset 
Hankintameno 1.1. 192 043,91  192 043,91
Kirjanpitoarvo 31.12. 192 043,91  192 043,91
 
Kartat 
Hankintameno 1.1. 247 210,07  255 710,07
Vähennykset 0,00 -8 500,00
Kirjanpitoarvo 31.12. 247 210,07  247 210,07
 
Kirjat 
Hankintameno 1.1. 52 768,34  52 768,34
Kirjanpitoarvo 31.12. 52 768,34  52 768,34
 
Esineet 
Hankintameno 1.1. 166 134,28  166 134,28
Kirjanpitoarvo 31.12. 166 134,28  166 134,28
 
Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä 658 156,60  658 156,60

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 668 161,93  671 497,39

Sijoitukset 2017 2016
 
Pörssiosakkeet ja muut rahoitusinstrumentit 
Hankintameno 31.12. 7 250 203,38  6 627 338,84
Kirjanpitoarvo 31.12. 7 242 549,12  7 491 960,37
Markkina-arvo 31.12. 7 242 549,12  7 491 960,37
Erotus -7 654,26  864 621,53
  
Muut osakkeet ja osuuudet 
Kiinteistö Oy Pasilankatu 2, osakekannasta 11,67 % 
Kirjanpitoarvo 1.1. 932 477,85  932 477,85
Kirjanpitoarvo 31.12. 932 477,85  932 477,85
 

Oma pääoma 2017 2016
 
Peruspääoma 142 168,69  142 168,69
 
Käyvän arvon rahasto 1.1. 777 669,31  530 080,86
Käyvän arvon rahaston muutos -785 323,57  247 588,45
Käyvän arvon rahasto 31.12. -7 654,26  777 669,31

Muut sidotut rahastot 
Puhdas meri II-rahasto   
 Pääoma 1.1. 2 886 136,37  2 862 787,95
 Saadut lahjoitukset 659 919,87  833 524,85
 Saadut avustukset 354 362,94  217 710,44
 Muut tuotot 0,00  52 515,77
 Sijoitusten käyvän arvon muutos -86 952,22  88 551,45
 Realisoituneet sijoitustuotot 194 179,19  37 825,68
 Käytetty puhtaan meren hyväksi sääntöjen mukaisesti -1 271 868,09 -1 206 779,77
 Pääoma 31.12. 2 735 778,06  2 886 136,37
   
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)   
 Ed. tilikausien voittovarat 1.1. 6 061 988,94  6 087 423,28
 Ed. tilikausien voittovarat 31.12. 6 061 988,94  6 087 423,28
   
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 670 821,84 -25 434,34
   
Oma pääoma yhteensä 9 603 103,27  9 867 963,31 

Säätiöllä on yksi määrätarkoitukseen sidottu rahasto, Puhdas meri II-rahasto.
Rahaston tarkoitus on toimia puhtaan Itämeren puolesta siten, että Itämeren luonto- ja käyttöarvo paranevat.

Vuonna 2017 säätiön sijoitussalkut yhdistettiin hallituksen päätöksellä yhdeksi täyden valtakirjan sijoitussalkuksi 
varainhoitajan vaihdoksen yhteydessä.
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LÄHIPIIRI 
 
Säätiön lähipiiriin kuuluvat asiamies, hallituksen jäsenet, heidän puolisonsa, lapset ja vanhemmat sekä sisarukset ja myös yhteisöt, 
joissa edellä mainituilla on määräysvalta. Myös säätiön tilintarkastajat kuuluvat lähipiiriin.

Lähipiiritapahtumissa on ilmoitettu olennaiset ja poikkeukselliset lähipiiritoimet. Esimerkiksi säätiön myymien tuotteiden (esim. 
kirjat) ostoa lähipiirin tavanomaiseen yksityiskäyttöön ei ole sisällytetty lähipiiritapahtumiin.

Säätiö ei ole antanut lähipiiriin kuuluville rahalainoja eikä avustuksia. Lähipiiriin kuuluvien puolesta ei ole annettu takauksia tai 
vakuuksia.

Kaikki liiketoimet lähipiirin välillä tapahtuvat markkinaehtoisesti käyvin arvoin ja säätiön etua ajatellen.

Tilikaudella 2017 Palkat ja palkkiot Ostetut tavarat ja palvelut Myydyt tavarat ja palvelut
Hallituksen jäsenet ja säätiön johto 149 758,33 167 473,28 10 962,30
Tilintarkastaja 0,00 15 264,40 0,00

Tilikaudella 2016 Palkat ja palkkiot Ostetut tavarat ja palvelut Myydyt tavarat ja palvelut
Hallituksen jäsenet ja säätiön johto 144 575,39 164 483,71 33 842,84
Tilintarkastaja 0,00 14 729,07 0,00

Sopimuksiin perustuvat lähipiiritapahtumat lajeittain eriteltynä 2017 2016

Ostetut tavarat ja palvelut 
Toimitilavuokrat 28 975,38  28 916,40
Yhtiövastikkeet toimitiloista 119 735,18  120 619,14
Kirjoja 0,00  704,00
Ostetut palvelut 18 762,72  14 244,17
Yhteensä 167 473,28  164 483,71 
  
Liiketapahtumat myynnistä lähipiirille 
Toimitilavuokrat  9 556,48  10 752,62
Kokoelmakaupat 162,01  8 624,02
Kirjamyynti lähipiiriin kuuluville yrityksille 1 243,81  10 738,27
Muut tavarat ja palvelut 0,00  3 727,93
Yhteensä 10 962,30  33 842,84 

  
Vastuusitoumukset 2017 2016
 
Taseeseen sisältymättömät leasing- ja vuokravastuut 
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 17 816,28  18 395,32
Myöhemmin maksettavat 46 738,08  0,00
Yhteensä 64 554,36  18 395,32
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HALLITUS

Juha Nurminen (pj.), Eeva Ahdekivi, Juho Lipsanen, Kaisa Olkkonen, 
Markku Ollikainen, Per-Edvin Persson, Marja-Leena Rinkineva, 

Veli Sundbäck, Hannu Syrjänen (vpj.), Pertti Torstila

PUHDAS ITÄMERI -HANKKEET

Marjukka Porvari, johtaja

Peteris Gailitis, projektipäällikkö,  
BEST-hanke (Puola ja Latvia)

Elena Kaskelainen, projektipäällikkö

Miina Mäki, projektipäällikkö

Anna Saarentaus, projektipäällikkö

MERIKULTTUURI

Annamari Arrakoski-Engardt, johtaja (oto) 

Lauri Kaira, kokoelma-asiantuntija

Anne Mäkijärvi, projektipäällikkö (sijainen)

JOHTO

Annamari Arrakoski-Engardt, asiamies

VARAINHANKINTA

Erkki Salo, 
varainhankintajohtaja

Maija Salmiovirta, 
varainhankintavastaava

VIESTINTÄ

Tuula Putkinen, viestintäjohtaja

Oona Lavonsalo, tiedottaja

Anne Mäkijärvi,  
myynti- ja markkinointipäällikkö

HALLINTO

Annamari Arrakoski-Engardt, 
johtaja (oto)

Anni Kujala,  
talouskoordinaattori,

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN ORGANISAATIO 2018
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SÄÄTIÖN TOIMINTAA tukevat tärkeistä sidosryhmien 
edustajista ja asiantuntijoista kootut neuvonantaja- ja 
ohjausryhmät. Ryhmien jäsenet toimivat vapaaehtois-
pohjalta eikä heille makseta kokouspalkkiota. 

Loki-kulttuuriperintöprojektin ohjausryhmä ko-
koontui kolme kertaa Annamari Arrakoski-Engardtin 
johdolla. Puhdas Itämeri -hankkeiden neuvonantaja-
ryhmän kokoonpanoa uudistettiin ja uudistettu ryhmä 
kokoontui Veli Sundbäckin johdolla kaksi kertaa. 

John Nurmisen Säätiön nimitettiin hallituksen 
vuosikokouksessa 27.2.2018 kaksi uutta jäsentä, KTM 
Juho Lipsanen ja Helsingin yliopiston ympäristöeko-
nomian professori Markku Ollikainen. KTM Juho Lip-
sanen (s. 1961) toimi vuosina 2005–2008 TeliaSonera 
Finlandin toimitusjohtajana ja vuosina 2002–2005 
Alma Median toimitusjohtajana. Professori Markku 
Ollikainen (s.1952) on toiminut vuodesta 2000 lähtien 
Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori-
na. Hän tutkii ja opettaa työkseen sitä, miten markki-
nataloutta voi ohjata kohti kestävää kehitystä. Itämeren 
suojelun ongelmia hän on analysoinut jo 1990-luvulta 
lähtien. 

Hallituksen pitkäaikainen jäsen amiraali Juhani 
Kaskeala jätti hallituspaikkansa samassa kokouksessa. 
Hallituksen puheenjohtaja Juha Nurminen kiitti Ju-
hani Kaskealaa hänen suurenmoisesta panoksestaan 
säätiön hallitustyössä: ”Ilman Juhani Kaskealan vah-
vaa panosta, vastuunottoa ja sitoutumista ei säätiö olisi 
yltänyt niihin tuloksiin, joita on saavutettu niin kult-
tuurihankkeissa kuin Itämeren suojelussakin.” Juhani 
Kaskeala nimitettiin hallitukseen vuonna 2000, jolloin 
säätiön toiminta oli huomattavasti nykyistä pienimuo-
toisempaa. Juhani Kaskeala on vaikuttanut säätiön eri 
hankkeisiin monipuolisesti ja aktiivisesti toteuttanut 
säätiön tarkoitusta. Juhani Kaskeala toimi ohjausryh-
män puheenjohtajana öljyonnettomuuden uhkaa en-
nalta ehkäisevässä Tankkeriturva-hankkeessa. 

Säätiön hallitus (vasemmalta):

Per-Edvin Persson
Markku Ollikainen
Marja-Leena Rinkineva
Juha Nurminen (pj.)
Pertti Torstila 
Hannu Syrjänen (vpj.)
Eeva Ahdekivi
Veli Sundbäck
Kaisa Olkkonen
Juho Lipsanen
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YHTEYSTIEDOT

Postiosoite:
John Nurmisen Säätiö
Pasilankatu 2
00240 Helsinki

Sähköposti: 
etunimi.sukunimi(at)jnfoundation.fi

Facebook &Twitter: 
@johnnurmisensaatio,
@puhdasitameri 

Instagram: 
@johnnurminenfoundation

www.johnnurmisensaatio.fi

Annamari Arrakoski-Engardt 
Säätiön asiamies
+358 (0)400 477 878
 
Tuula Putkinen 
Viestintäjohtaja
+358 (0)400 907 809

Oona Lavonsalo 
Tiedottaja
+358 (0)50 434 4879

Erkki Salo 
Varainhankintajohtaja
+358 (0)40 728 1859

Maija Salmiovirta 
Varainhankintavastaava
+358 (0)44 203 2213

Anne Mäkijärvi 
Myynti- ja markkinointipäällikkö 
(kirjamyynti ja -tilausasiat)
Projektipäällikön sijainen, 
Loki-hanke
+358 (0)40 553 5835
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Lauri Kaira 
Kokoelma-asiantuntija 
(kokoelma- ja museovierailut)
+358 (0)50 511 6274

Marjukka Porvari 
Johtaja, Puhdas Itämeri -hankkeet
+358 (0)41 549 1535

Peteris Gailitis 
Projektipäällikkö, BEST-hanke 
(Puola ja Latvia)

Miina Mäki 
Projektipäällikkö, Lähikalahanke ja 
SEABASED-hanke
+358 (0)50 576 3298
 
Elena Kaskelainen 
Projektipäällikkö
+ 358 (0)40 801 7057

Anna Saarentaus 
Projektipäällikkö, EU-hankkeet 
+358 (0)40 719 0208

Anni Kujala 
Koordinaattori
+358 (0)50 467 6740

Säätiön joukkue 
vuonna 2018 
(vasemmalta):

Lauri Kaira, 
asiamies Annamari 
Arrakoski-Engardt, 
Anne Mäkijärvi, 
Anna Saarentaus,
Miina Mäki,
Marjukka Porvari,
Oona Lavonsalo,
Maija Salmiovirta,
Anni Kujala
Erkki Salo

Poliisihallituksen John Nurmisen Säätiölle 
myöntämä keräyslupa RA/2016/682, 

myönnetty 31.10.2016. 
Voimassa 1.1.2017 – 31.12.2021 

koko Suomen alueella pl. Ahvenanmaa. 

Sinä voit 
muuttaa tämän. 

Lahjoita ja pelasta Itämeri 
tuleville sukupolville!

Lahjoita tilisiirrolla: 
FI54 1596 3000 0765 15/

John Nurmisen Säätiö
tai pelasta pala Itämerta

www.puhdasmeri.fi



John Nurminen Foundation

We save the Baltic Sea and its heritage for future generations.

www.johnnurmisensaatio.fi


