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Nykyään Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin 
liikennöidyistä merialueista. Vesireittejä pitkin kulkevat 

niin öljy, rahti kuin matkustajatkin. Meremme on aina 
nivoutunut tiukasti Itämeren kansojen elämään. 

Säätiön tavoitteena on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. 

Toteutamme tuloksellisia ja konkreettisia suojelutoimia 

sekä varmistamme, että meren tarinat välittyvät eteenpäin jälkipolville.

PÄIVÄTYÖKERÄYS ITÄMERELLE – OPETTAJILLE

Vähäisen suolapitoisuuden vuoksi puulaivojen hylkyjä tuhoavat laivamadot ovat 
pysyneet pitkään poissa Itämerestä. Sen ansiosta Itämeren pinnan alla avautuu 
sukeltajille ja meriarkeologeille historiallinen aarreaitta eri aikakausilta säilyneitä 
puisia laivanhylkyjä. Itämeri on ollut tärkeä kulku- ja kauppareitti yli tuhannen 
vuoden ajan ja sen historiaan sisältyy mielenkiintoisia käänteitä ja ajanjaksoja. 
Rannikot ja ulapat ovat todistaneet kaupankäyntiä, sotia ja Itämeren kansojen 
arkea, kalastusta ja matkantekoa. 

Meidän 

meremme

John Nurmisen Säätiön 
tavoitteena on merkittävästi 

ja konkreettisesti edistää 
Itämeren suojelukomission 

(HELCOM) asettamaa 
tavoitetta saavuttaa Itämeren 
hyvä ekologinen tila vuoteen 

2021 mennessä.

Itämeri-aihetta voi hyödyntää opiskelussa. Oppilaat voivat tutkia Itämerta eri oppiaineissa.

Itämeren pelastamisella on kiire – Miksi valita John Nurmisen Säätiö?

John Nurmisen Säätiön Pietarin kaupungin jätevesien 

puhdistushanke on ympäristövaikutuksiltaan yksi 
merkittävimmistä Itämeren alueella koskaan 

toteutetuista vesiensuojeluhankkeista.

Itämeri on arvokas ja ainutlaatuinen meri. 
Se on pieni murtovesiallas, jossa on herkkä lajisto. 
Makean veden eläville vesi on melko suolaista, 
valtamerten eliöille haasteellisen vähäsuolaista.

Kiinnostavien vaiheiden kautta viime jääkauden jälkeen 
muodostunut Itämeri on matala, joten siinä on suhteellisen vähän 
vettä. Vesi vaihtuu niukasti Atlantista Tanskan salmien kautta. 
Itämeren ympärillä, sen valuma-alueella, asuu 90 miljoonaa ihmistä 
kuormittaen sitä yhdyskuntien, teollisuuden, liikenteen ja 
maatalouden päästöin. Tätä kuormitusta kuvaamaan käy vertaus 
Välimereen: jos Välimeren alueella asuisi yhtä paljon ihmisiä 
vesimassaan suhteutettuna kuin Itämeren valuma-alueella, 
Välimeren ympärillä asuisi 14 miljardia ihmistä.

Tiedustele Itämeri-tuntia kumppaniltamme Luonto-Liitolta: http://www.luontoliitto.fi/kouluille/ 

Itämerijalanjälki-laskuri: https://johnnurmisensaatio.fi/itameren-suojelu/itamerilaskuri/

Opitaan yhdessä Itämerestä, kerrotaan meren tarinoita ja 
mahdollistetaan merestä nauttiminen tulevaisuudessakin!

Kuva: Jukka Nurminen 


