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N
öyrimmät kiitokset! Saimme 
teiltä yritys- ja yksityislahjoitta-
jiltamme viime vuonna luotta-
muslauseen keräämällä ennä-
tykselliset 2,2 miljoonaa euroa 
toimintaamme. Meidän vastuul-

lamme on ohjata nämä varat tehokkaaseen 
toimintaan.  Tämä on helppo lupaus pitää, sillä 
työmaata ja tekemistä riittää. Toimintamme on 
moninaista, mutta viime vuonna poikkeuksel-
lisen suuri osuus kerätyistä varoista kohdentui 
uuteen innovatiiviseen vesiensuojelukeinoon ja 
sitä kirittävään hankkeeseemme:  lahjoitetuista 
varoista saatiin Vantaanjoen kipsihankkeeseen 
yhteensä 765 000 euroa. Varainhankinnan on-
nistuminen sekä ympäristöministerön rahoitus 
tälle hankkeelle on hieno osoitus suomalais-
ten merenpuolustustahdosta.

Yhteistyön rakentaja

Me teemme konkreettista työtä Itämeren hy-
väksi joka päivä – mutta se ei tietenkään riitä. 
”Me” on isompi asia kuin tämä säätiö.  Itämeri 
on mitä suurimmassa määrin yhteistyöprojekti, 
jonka suojelemiseksi tarvitaan ruohonjuurita-
son vaikuttamista, kansalaisyhteiskunnan voi-
maa, kaupunkeja ja kuntia, ympäristöhallintoa, 
sisarsäätiöitä Itämeren suojelussa, ja muita 
kolmannen sektorin toimijoita, yrityksiä, rahoit-
tajia, kansanedustajia, lainsäätäjiä, ministereitä, 
presidenttejä. Järjestimme tänä vaalikeväänä 
kaksi erinomaisen onnistunutta Itämeri-aiheis-
ta vaalikeskustelua. Minua ilahdutti erityisesti 
se, että eri puolueiden edustajat olivat samaa 
mieltä Itämeren suojelun tärkeydestä. 

Suomen valtion suursatsaus peltojen kipsi-
käsittelyyn Saaristomerellä on hieno esimerk-
ki konkreettisesta toimeenpanosta Itämeren 
suojelussa. Rahoituksen kohdentaminen myös 
rakennekalkin ja kuitulietteen tutkimiseen - ei 
pelkästään viljelyn tuottavuuden lisääjänä vaan 
nimenomaisesti ravinnekuormituksen vähen-
täjänä - on myös tärkeä askel vesiensuojelus-
sa, sillä kipsikäsittely ei toimenpiteenä sovellu 
käytettäväksi järvien valuma-alueella. Uskoni 
suomalaiseen tieteelliseen tutkimukseen on 
suuri: toivottavasti saamme käyttöömme uusia 
tieteellisesti todennettuja vesiensuojelukeino-
ja tulevina vuosina. 

Olemme lisänneet yhteistyötä muiden toi-
mijoiden kanssa ja erityisen iloinen olen uu-
desta kumppanistamme Luonto-Liitosta, joka 
on jo vuosikausia tehnyt arvokasta ympäristö-
kasvatustyötä. Luonto-Liiton Itämeri-kouluvie-
railijat ovat vuosien varrella kohdanneet satoja 
ja tuhansia koululaisia, ja meillä on nyt ilo yh-
teistyössä heidän kanssaan olla paitsi mukana 
valmentamassa ja inspiroimassa koululaisia, 
myös käynnistämässä tänä kesänä rannoilla 
laajasti näkyvä #muovitonmeri -roskakampan-
ja.

Kerrotaan yhdessä meren tarinaa ja säily-
tetään luonnon monimuotoisuus. Tavoit-
teenamme on pelastaa Itämeren ainut-
laatuinen luonto ja perintö elinvoimaisena 
myös tuleville sukupolville. Haluamme 
pelastaa Itämeren elämälle tärkeät rak-
kolevämetsät ja meriajokasniityt sekä me-
ren ainutlaatuisen kulttuuriperinnön, aina 

Itämeri pelastetaan 
yksi jalanjälki 
kerrallaan

korkeuksiin kurottavista majakoista pinnan 
alla piiloutuviin hylkyihin.

Mikä on sinun Itämeri -jalanjälkesi?

Kesäkuun alussa käynnistyneessä kampanjas-
samme nostamme esiin pari vuotta sitten jul-
kaistua Itämeri-laskuria. Tämä Luken ja Syken 
tutkijaryhmän laatima, Helsingin Sanomien ja 
tämänkin säätiön myötävaikutuksella syntynyt 
laskuri on hieno työkalu lisäämään ihmisten 
ymmärrystä omien valintojen merkityksestä 
Itämeren tilaan. Kampanjamme kutsuu ihmisiä 
laskemaan Itämeri-jalanjälkensä koon. Itäme-
ri-jalanjälkeä voi kukin pienentää omilla valin-
noillaan.  Käy sinäkin kokeilemassa 
www.itämerijalanjälki.fi.

Laskurilla on mahdollista laskea Itämereen 
aiheuttamamme ravinnejalanjälki ja se tarjoaa 
myös keinoja ja ideoita hyvittää se. Yksinker-
tainen esimerkki on korvata kerran viikossa li-
ha-ateria Itämerestä kestävästi pyydetyllä kalal-
la. Ketään ei ole tarkoitus tuomita eikä syyllistää, 
vaan aidosti lisätä ymmärrystä siitä, mistä Itäme-
ri-jalanjälki muodostuu. Itämeren ekologisen 
tilan parantamiseksi teemme töitä vuoden ym-
päri. Tärkeä tehtävämme on lisätä ymmärrystä 
siitä, mitä täytyy tehdä – ja minkä täytyy muuttua 
– jotta Itämeri ja sen perintö pelastuu. 

Jotta Itämeren tilaan todella saataisiin muu-
tos aikaiseksi, kannattaa tarkastella kriittisesti 
eri toimien tehokkuutta ja kustannuksia. Ilmas-
tonmuutoksen vaikutusten ennustetaan kiih-
dyttävän Itämeren rehevöitymistä entisestään, 
ja rehevöityminen on paitsi ikävä haitta meille 
merestä nauttiville, myös kaikkein vakavin uhka 
meren vaarassa olevalle biodiversiteetille. Näis-
tä syistä on tartuttava kaikkiin ensiaputoimiin Itä-
meren pelastamiseksi samalla kun kaivaudum-
me juurisyihin, joiden kanssa painimme juuri nyt. 

Toisaalta me emme halua rajata Itämeri-ja-
lanjälkeä pelkästään ekologiseksi asiaksi, vaan 
tarkastella meidän ihmisten jälkeä mereen laa-
jemmallakin perspektiivillä. Meren tila on ihmi-
sen ja meren vuorovaikutuksen tulos. Tällä het-
kellä tarinan sävy saattaa vaikutta mollilta mutta 
uskon meihin ihmisiin ongelmien ratkaisijoina 
ja duurivoittoisiin loppuihin. Itämeren sata- ja 
tuhatvuotiset tarinat ansaitsevat tulla kerrotuk-
si. Minäkin toivon, että omien isovanhempieni 
kokema meri ja muistot jollain tapaa siirtyisivät 
omille lapsilleni ja säilyisivät heidän lapsilleen ja 
tuleville sukupolville. 

Yksi tapa välittää ja jakaa tätä meren pe-
rintöä on tietysti kirja, meille tärkeä ja rakas 
kanava meren tarinoiden kertomiseen. Kirjan 
kansien sisältä jalkaudumme myös näyttelyi-
hin, tapahtumiin, podcastien ääniaalloille ja Lo-
ki-verkkopalveluun. Tänä vuonna julkaisemme 
poikkeuksellisen hienon valikoiman merellisiä 
tietokirjoja, jotka johdattavat meidät ihailemaan 
Saaristomeren ainutlaatuista kulttuuriperintöä, 
valtamerten vedenalaista maailmaa ja Suomen-
lahden rikasta historiaa. Merihirviöt ovat jo irti 
Kotkan merimuseossa Vellamossa, seuraavaksi 
suuntaamme Saaristomerelle. Tervetuloa mu-
kaan matkalle meren maahan!

Annamari Arrakoski-Engardt, FT
Asiamies

A S I A M I E H E N  T E R V E I S E T
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• 21/31 Puhdas Itämeri -hanketta valmiina

• 1000 t. /vuosi vähennys fosforikuormaan 

Pietarissa

• 75 % vähennys Suomenlahden 

fosforikuormassa yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa

• Innovaatiopalkinto Nutribute-

joukkorahoitusalustalle

• ELO-säätiön ruokakulttuuripalkinto 

Lähikalahankkeelle

• 650 000 kg hoitokalastettua Itämeren särkeä

• 1000 hehtaaria kipsikäsiteltyjä peltoja

• 40 julkaistua kirjaa

• 4 Tieto-Finlandia -ehdokkuutta

• yli 1000 meritarinaa Loki-palvelussa

• Navigointipalvelu öljykatastrofien 

ennaltaehkäisyyn



Kotimaisten toimien lisäksi koko Itämeren 
alueen laajuinen työmme jatkuu. BEST-hank-
keessa tavoitteenamme on parantaa kunnalli-
sille puhdistamoille tulevien teollisuuden jäte-
vesien käsittelyä Suomessa, Virossa, Latviassa, 
Puolassa sekä Kaliningradin alueella. Uusimpa-
na tulokkaana on meren sisäisen kuormituksen 
vähentämiseen tähtäävä innovatiivinen SEABA-
SED-hankkeemme, jossa päästään yli vuoden 
kestäneen suunnittelutyön jälkeen tekemään 
vihdoin konkreettisia pilottitoimia. Lisäksi meil-
lä on valmistelussa useita uusia tehotoimia ja 
hankkeita meren tilan parantamiseksi, niistä 
kuulette lisää myöhemmin. 

Ja sitten tämän kesän levätilanteeseen: pe-
rustilanne on hankala, koska muutama vuosi 
sitten Itämereen tulleet suolapulssit ovat nos-
taneet meren suolaisen, raskaan pohjaveden 
harppauskerrosta eli halokliinia niin korkealle, 
että Itämeren pääaltaan pohjalta on esteetön 
virtaus meidän merialueellemme. Pääaltaan 
pohjalla oleva vesi taas on hapettomuuden 
käynnistämän sisäisen kuormituksen vuoksi erit-
täin fosforipitoista. Suomen ympäristökeskus on 
arvioinut kesän 2019 sinileväriskin Suomenlah-
della edellisten vuosien tasoiseksi eli huomat-
tavaksi ja Saaristomerellä sekä kaakkoisella Sel-
kämerellä kohtalaiseksi. Muualla Selkämerellä 
ja Perämerellä riski on vähäinen.  Paljon riippuu 
myös kesän säätilasta: lämpöinen ja tuuleton 
sää voi kasvattaa sinileväkukinnat voimakkaaksi.  

Levämurheista huolimatta toivotan tukijoil-
lemme ihania kesähetkiä Itämeren rannoilla, 
saaristossa ja ulapoilla! Tukenne mahdollistaa 
työmme meren pelastamiseksi, ja lupaamme 
tehdä jatkossakin kaikkemme sen tilan paranta-
miseksi vaikuttavilla vesiensuojelutoimilla niin 
kotimaassa kuin ulkomaillakin.

V
eneily- ja mökkeilykauden käyn-
nistyessä ja uimavesien lämpe-
nemistä odotellessa kesäkauden 
sinilevätilanne mietityttää monia. 
Useat meistä muistelevat kesää 
2018 leväpainajaisena, jonka kal-

taista ei enää koskaan toivoisi toteutuvan. Ainoa 
positiivinen puoli viime kesän levälauttojen il-
maantumisessa taisi olla siinä, että poliitikot he-
räsivät Itämeren ja sisävesistöjen huonoon tilaan 
ja kohdensivat 45 miljoonaa euroa käytettäväksi 
seuraavien kolmen vuoden aikana vesiensuoje-
lun tehostamiseen Suomessa.

Omalta 20 vuoden uraltani en muista yhtään 
tilannetta, jossa vesiensuojeluun olisi tehty näin 
suuri kertapanostus. Raha ei tietenkään ratkaise 
kaikkea, vaan tarvitaan myös tehokkaita ja vai-
kuttavia vesiensuojelutoimia, joilla rehevöittävää 
kuormitusta voidaan leikata. Se, että vesiensuo-
jelun tehostamisohjelmasta tullaan kohden-
tamaan yli 20 miljoonaa euroa tehokkaaseen 
ja nopeavaikutteiseen peltojen kipsikäsittelyyn 
huonossa hapessa olevalla Saaristomerellä oli 
mielestäni loistava uutinen. Olemme säätiöllä 
jo usean vuoden ajan ensin Liedossa ja nyt Van-
taanjoella toteutettavien peltojen kipsikäsitte-
lyhankkeidemme kautta tutustuneet menetel-
mään ja tiedämme sen toimivaksi. On hienoa, 
että tehokkaaseen keinoon tartutaan lähivuosina 
valtion toimesta laajasti.

Omassa kipsihankkeessamme Vantaanjoen 
alueella on tarkoitus puintien jälkeen kipsikä-
sitellä yli tuplasti viime vuonna käsitelty pel-
topinta-ala, yhteensä 2400 hehtaaria. Myös 
särkikalojen hoitokalastus Saaristomeren valu-
ma-alueella jatkuu entiseen tapaan – kalastus-
sesonki on parhaillaan meneillään, ja toivom-
mekin kalastajille suotuisia kelejä ja täysiä rysiä. 
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Vaikuttavia 
vesiensuojelutoimia 
rajat ylittävällä 
yhteistyöllä

Marjukka Porvari
Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja

I T Ä M E R I K A T S A U S
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PUHDAS ITÄMERI 
-HANKKEET

Valmiit hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Yhteistyöhankkeet

VANTAANJOEN 
KIPSIHANKE

KIPSI-
PILOTTI

TANKKERITURVA
-HANKE

LÄHIKALA-
HANKE

SEABASED

SIMPUKAN 
VILJELY

Kohtla-Järve

Pöltsamaa Fosforit

Kingisepp

Hatsina

Pietari

Udarnik

Viipuri

Riika

Jurmala

Jelgava

Vitebsk

Molodetšno

Polotsk

Baranovitši

Lida

Slonim

Grodno

Brest

Lviv

Varsova

Doruchow

Leszno

Gdansk
BEST - 
HANKE

Szczecin

Työtämme ohjaavat mitattavat 
tulokset ja vaikuttavuus. 
Teemme konkreettisia toimia 
rajat ylittävällä yhteistyöllä ja 
riippumattomasti. 
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V
antaanjoen kipsihankkeessa käsi-
tellään vuosina 2018–2020 kipsillä 
jopa 3 500 hehtaaria Vantaanjoen 
valuma-alueen peltoja. Toimen-
pide vähentää ravinne- ja kiintoai-
nekuormitusta Vantaanjokeen ja 

Suomenlahteen parantaen siten näiden vesi-
alueiden ekologista tilaa ja virkistyskäyttöarvoa. 
Hankkeen ovat mahdollistaneet John Nurmisen 
Säätiön yksityiset tukijat sekä ympäristöministe-
riön myöntämä kärkihankerahoitus. Hankkeessa 
mukana ovat John Nurmisen Säätiö, Vantaan-
joen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys 
ry, Helsingin yliopisto sekä Suomen ympäris-
tökeskus. Kipsikäsittelyn toteuttavat paikalliset 
viljelijät.

Vuonna 2018 käynnistetty Vantaanjoen kipsi-
hanke sai lentävän lähdön, kun mukaan ilmoit-
tautui 23 innostunutta viljelijää. Yhteensä 1070 
hehtaaria peltoa käsiteltiin kipsillä sään ollessa 
suotuisa. Vesiensuojelutoimi on viljelijälle täy-
sin kuluton. Hanke vastaa kaikista kustannuksis-
ta, jotka liittyvät kipsin kuljetukseen, levitykseen 
ja työn suunnitteluun. 

Vuonna 2019 kipsikäsittelyä jatketaan tavoit-
teena levittää kipsiä syksyllä puintien jälkeen yli 
2 000 hehtaarille. Mukaan kutsutaan viljelijöitä 
Vantaanjoen koko valuma-alueelta. Kipsin levi-
tyksen ohella hankkeessa seurataan toimenpi-
teen vaikutuksia valumavesien laatuun ja kalas-
toon.

John Nurmisen Säätiö toteutti 2018–2019 
kipsikäsittelyä myös Porvoossa, kun Porvoon 
vesi neutraloi oman ravinnejalanjälkensä tu-
kemalla kipsin levitystä Porvoonjoen valu-
ma-alueella.

Maatalous on avainasemassa, kun tarkastellaan keino-
ja vähentää Suomen merialueiden ravinnekuormitusta. 
Vantaanjoen kipsihanke parantaa Vantaanjoen ja Itämeren 
vedenlaatua. 

MAATALOUDEN PÄÄSTÖT

Kuvat ylhäältä alas: Ilkka Vuorinen, Oona Lavonsalo, Ilkka Vuorinen

VANTAANJOEN KIPSIHANKE
- Kohti kirkkaampia vesiä
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Lähikalahanke kierrättää merkittävän määrän 
ravinteita merestä maalle särkikalojen hoito-
kalastuksella sekä rakentaa vajaasti hyödynne-
tylle kotimaiselle kalalle reittiä suomalaisten 
ruokalautasille.

Suomen rannikon särkikalakannat ovat kas-
vaneet, osittain todennäköisesti vesistöjen 
rehevöitymisen vuoksi. Särkikalat kilpailevat 
ravinnosta ja elintilasta muiden, taloudellises-
ti tärkeämpien kalalajien kanssa. Särkikalojen 
tehokas kalastus voi parantaa kalojen kasvua ja 
myös antaa enemmän tilaa petokaloille ja näin 
tasapainottaa kalaston rakennetta. 

Kotimainen särkikala on paitsi herkullista ja 
terveellistä, sen pyynti myös poistaa ravinteita 
Itämerestä. Itämerestä kestävästi pyydetyn ka-
lan syöminen onkin fiksu ja maistuva keino suo-
jella rakasta mertamme. Haitta-aineetkaan eivät 
estä särkikalojen syöntiä, koska haitalliset aineet 
eivät pääse kertymään vähärasvaisiin kaloihin. 

Lahna, Itämeren aliarvostetuin voimavara, on 
löytänyt tiensä monen ihmisen lautaselle John 
Nurmisen Säätiön Lähikalahankkeen avulla. 
Kaupoista löytyykin jo mitä maittavampia lah-

na- ja särkituotteita, joissa on hyödynnetty Lä-
hikalahankkeen särkikalaa. Pirkan saaristolais-
kalapihvit ovat olleet suosittuja. Kesko laajensi 
tuotevalikoimaansa myös uudella pinaattisella 
saaristolaiskalapihvillä. Järki Särki -säilykkeet 
löytyvät yhä useamman kaupan hyllyltä. Lisäksi 
Särkifood Oy lanseerasi uuden, kotimaisen Itä-
meren lahnasta valmistetun kalajauhelihapa-
kasteen.

Vuonna 2018 hankkeessa kalastettiin n. 200 
000 kiloa lahnaa ja särkeä, minkä ansiosta Itä-
merestä poistui forforia 1,6 tonnia. Koko hank-
keen aikana Itämerestä on saatu poistettua noin 
4,5 tonnia fosforia. Vuoden 2019 tavoitteena on 
pyytää 200 000 kiloa särkikaloja. Jatkamme työ-
tämme tuotantoketjun kaupallistamisessa, jotta 
yhä useampi särkikalatuote löytyisi kauppojen 
hyllyiltä ja lopulta ruokalautasilta myös hank-
keen päätyttyä.

Kysyntä ja tarjonta kulkevat käsi kädessä, ja 
kuluttajan valta on suuri. Mikäli kestävästi kalas-
tettuja särkituotteita ei vielä lähikaupastasi löy-
dy, kannattaa kauppiaalta kysyä mahdollisuutta 
saada tuotteita valikoimiin!

LÄHIKALA -HANKE - Meren aalloista lautaselle

SEABASED - ratkaisuja meren sisäisen fosforikuorman pienentämiseen

John Nurmisen Säätiö on tehnyt pitkään töitä 
mereen päätyvien, sinilevän kasvua lisäävien 
fosforipäästöjen leikkaamisessa ja tuloksia on 
tullut. Valitettavasti Itämereen on ihmistoimin-
nasta päätynyt ylimäärin fosforia vuosikym-
menten ajan.

Meren sisäiseksi kuormaksikin kutsuttu fos-
forilasti päätyy meren pohjasedimentteihin ja 
hapettomissa oloissa vapautuu jälleen levien 
käytettäväksi. Runsaat leväkukinnot vajoavat 
pohjalle kuoltuaan ja siellä niiden hajoaminen 
kuluttaa happea ja heikentää entisestään pohjan 
happitilannetta. Suomen ympäristökeskuksen 
uusimman tutkimuksen mukaan hapettomien 
pohjien määrä Itämerellä on kasvanut ja pääal-
taan kunto on edelleen heikko, mikä yhdessä 
lämpimän sään kanssa voi johtaa pahoihin sini-
leväkesiin myös tulevina vuosina.

Säätiö käynnisti maaliskuussa 2018 kolmi-
vuotisen SEABASED-hankkeen (Seabased 
measures in Baltic Sea Nutrient Management), 
jonka tavoitteena on vähentää rehevöitymisen 
vaikutuksia Itämeressä. Hankkeessa arvioidaan 
toimia, joilla tähdätään merialueen tilan paran-
tamiseen meren sisäistä kuormitusta vähen-
tämällä. Osalla toimista voidaan myös tukea 
kiertotaloutta kierrättämällä ravinteita merestä 

maalle. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan valikoi-
tuja toimia rannikkoalueen merenlahdissa.

Hankkeessa pilotoitavia toimia ovat mm. se-
dimentin aktiivisen, happea kuluttavan pinta-
kerroksen poistaminen, ravinteikkaan pohjan-
läheisen veden kierrättäminen hyötykäyttöön 
maataloudessa sekä fosforin sitominen meren-
pohjan sedimenttiin kalkkikivipohjaisen luon-
nonmateriaalin avulla. Lisäksi Ahvenanmaalla 
suunnitellaan vedenalaisen ympäristön kom-
pensaatiojärjestelmää, joka voi jatkossa toimia 
yhtenä paikallisena merensuojelun työkaluna ja 
on sovellettavissa myös muualle.

M E R E N  S I S Ä I N E N 
K U O R M I T U S
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Kuvat: Juha Nurminen
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BEST-hankkeessa tehostetaan teollisten
jätevesien käsittelyä

T E O L L I S E T
J Ä T E V E D E T

A
sutuskeskuksissa teollisuuden jä-
tevesiä johdetaan usein kunnalli-
seen viemäriverkkoon. Toisinaan 
teolliset jätevedet voivat kuitenkin 
vahingoittaa viemäriverkostoja, 
laitteita ja puhdistusprosesseja ja 

jopa aiheuttaa vaaratilanteita puhdistamojen 
työntekijöille. Jos puhdistamot eivät pysty puh-
distamaan niitä riittävän tehokkaasti, voi ravintei-
ta ja haitta-aineita päästä vesistöihin.

BEST-hankkeessa (Better Efficiency for 
Sewage Treatment) tehostetaan teollisten jäte-
vesien käsittelyä kunnallisilla jätevedenpuhdis-
tamoilla Itämeren alueella. Parannukset saa-
daan aikaan mm. teollisuuden, viranomaisten 
ja vesilaitosten yhteistyötä kehittämällä sekä 
tekemällä konkreettisia investointeja puhdista-
moille. Hankkeen päärahoittaja on EU:n Interreg 
Baltic Sea Region -ohjelma.

Vuoden 2019 aikana hankkeessa hahmo-
tellaan tärkeimmät kehittämistarpeet maittain 

sekä työstetään suosituksia ja koulutuspakettia 
teollisten jätevesien käsittelyn parantamiseksi. 
Juustotehtaat E-Piim Virossa ja Latvijas Piens 
Latviassa toteuttavat investointeja jätevesien 
esikäsittelyyn, jotta paikallisten puhdistamoiden 
kapasiteetti ei ylittyisi. Lisäksi vesilaitoksilla pa-
rannetaan tulevien jätevesien seurantaa (Põltsa-
maa, Viro), fosforin poistoa (Doruchow, Puola) ja 
lietteen käsittelyä (Leszno, Puola). 

Hankeryhmä järjestää vuoden aikana tapah-
tumia Pietarissa, Riikassa ja Kaliningradissa 
koskien teollisten ja kotitalousjätevesien yh-
teiskäsittelyä Venäjällä, elintarviketeollisuuden 
jätevesiä ja teollisten jätevesien esikäsittelyme-
netelmiä. Tapahtumien tavoitteena on tietojen 
vaihto ja hyvien käytänteiden levittäminen.

BIOKAASUTUOTANTO

Biokaasun lupaus on suuri, mutta sen ravin-
nepäästöriskejä on seurattava. Säätiö käynnisti 
vuonna 2017 esiselvityksen biokaasun tuo-
tannon ravinnepäästöriskeistä Itämeren va-
lumaalueella. Riskiarvioinnin toteutti yhdek-
sän asiantuntijaorganisaation konsortio Riian 
teknisen korkeakoulun johdolla. Vuonna 2018 
valmistuneen selvityksen mukaan biokaasun 
tuotantoon liittyy riskejä, joista monet kosket-
tavat useita Itämeren alueen maista. Vuonna 
2019 säätiö pyrkii löytämään rahoituksen ja 
yhteistyökumppaneita biokaasuntuotannon 
riskien vähentämiseen liittyvän hankkeen to-
teuttamiseksi. 

Biokaasu on tervetullut uusiutuva energia-
muoto, ja biokaasutuotanto luo uusia mahdol-
lisuuksia ravinteiden kierrätykseen. Taistelussa 
ilmastonmuutosta vastaan tarvitaan kiireisesti 
uusiutuvia energiamuotoja, niiden joukossa 
biokaasua, jolla voidaan korvata fossiilista ener-
giaa. Biokaasun lupaus on valtava, ja uusia lai-
toksia rakennetaan Euroopassa vauhdilla. 

John Nurmisen Säätiö on Itämeren suojelu-
työssään törmännyt myös biokaasutuotannon 
ongelmiin. Näitä ovat tyypillisesti suurien ra-
vinnemäärien keskittyminen tietyille alueille, 
joka voi johtaa negatiivisiin vesistövaikutuksiin. 
Ravinteiden kertymistä tietyille alueille tapah-
tuu usein biokaasutuotannosta huolimatta, 
mutta biokaasun tuotanto voi joissain tapauk-
sissa pahentaa ongelmaa. On kiinnitettävä huo-
miota siihen, että tuotannon vesistövaikutukset 
otetaan huolellisesti huomioon jo laitoksia 
suunniteltaessa. Asianmukaisesti toteutetussa 
biokaasutuotannossa mädätteiden levitykseen 
on etukäteen mietitty riittävä peltopinta-ala tai 

muu soveltuva käyttö. Mikäli rejektivedet joh-
detaan kunnallisille puhdistamoille, puhdista-
moilla täytyy olla rejektivesille riittävä kapasi-
teetti tai rejektivedet on esikäsiteltävä. 

LVIVIN BIOKAASULAITOS

Hankkeessa rakennetaan tehostettu fosfo-
rinpoistojärjestelmä Ukrainan Lviviin lähitu-
levaisuudessa biokaasulaitoksen jätevesille. 
Kaupunki on Itämeren valuma-alueella, ja 
hankkeella varmistetaan, ettei biokaasuntuo-
tannon raaka-aineena käytettävän lietteen si-
sältämä fosfori päädy rehevöittämään Itämerta. 

Tehokkaan fosforinpoiston avulla voidaan 
estää noin 110 tonnin vuosittainen fosforipääs-
tö vesistöihin. Biokaasulaitoksen rakennustyöt 
ovat viivästyneet. Vuonna 2019 säätiö kilpailut-
taa ja tekee sopimuksen konsulttityöstä fosfo-
rinpoistoinvestointien hankintaan tarvittavien 
teknisten ja kaupallisten hankinta-asiakirjojen 
valmistelemiseksi.

RUOTSIN JA AHVENANMAAN KA-
LAHANKE

Säätiö on hakenut rahoitusta Ruotsissa ja Ah-
venanmaalla toteutettavaan Lähikalahank-
keen spin off -hankkeeseen. Hankkeen tavoit-
teena on avata markkina särkikalatuotteille 
Ruotsissa ja käynnistää särkikalojen kalastus 
Ruotsin rannikolla ja Ahvenanmaalla.
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Haluamme kertoa meren tarinaa: meren, joka toimii meille suomalaisille siltana maailmaan. Meren tarinan ja sen 
historian tunnetuksi tekeminen on tärkeää, sillä samalla opimme ymmärtämään, miksi ainutlaatuista Itämertamme 
pitää myös suojella. Toimintamme monimuotoisuus tekee meistä ainutlaatuisen: työskentelemme Itämeren hyväksi 
yli sukupolvien.

Kirja on säätiölle tärkeä ja rakas kanava meren tarinoiden kertomiseen. John Nurmisen Säätiö on kulttuuriteoistaan 
palkittu tiedon välittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. Säätiön merihistoriaan painottuva kulttuuritoiminta on 
keskittynyt merenkulun, löytöretkeilyn ja kartografian historiaan sekä näiden tunnetuksi tekemiseen. Toiminnan 
pohjana ovat säätiön meritaide-, meriantiikki ja antiikkikarttakokoelmat.

Säätiö kustantaa korkealaatuisia, suurelle yleisölle suunnattuja tietokirjoja merenkulun, meritaiteen, löytöretkien 
ja kartografian historiasta. Kirjan kansien sisältä jalkaudumme myös näyttelyihin, tapahtumiin ja verkkoon. Kaikille 
avoin ja vapaasti käytettävä Loki-verkkopalvelu sisältää merimuseoiden kokoelmien helmet, retkikohdevinkit ja 
tietoa merellisestä kulttuurista. Lokissa kiehtovat kertomukset, parhaat retkikohteet ja tieto Itämeren historiasta ja 
kulttuurista muodostavat vastustamattomat tarinat ympäröivästä merestä.

Merkittäviä 
kulttuuritekoja:
SILLAN LUOMINEN 
MAAILMAAN
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JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN 
JULKAISUJA VUONNA

2019
MERIHIRVIÖT
- Merenneidosta mustekalaan
Otto Latva

Teos kertoo taruakin ihmeellisempiä 
faktoja ja myyttejä merihirviöistä ja vesien 
eriskummallisista olennoista. Suunnattomat 
syvyydet, ennennäkemättömät eläimet sekä 
oudot merelliset ilmiöt ovat kautta aikojen 
herättäneet pelkoa ihmisissä ja inspiroineet 
tarinoita kauhistuttavista hirviöistä. 
Aaltojen alle on kuviteltu laivoja upottavia 
jättiläismustekaloja ja sukeltajia vaanivia 
paholaisrauskuja. Toisaalta merenalainen 
maailma on koettu myös paratiisimaiseksi 
paikaksi, jonka korallitarhoissa elää toinen 
toistaan loistokkaampia mereneläviä. Kirjan 
keskiössä on hirviömäisiksi olennoiksi 
tulkittujen merieläinten ja ihmisten yhteinen 
historia ja luonnontieteilijöiden tapa 
hirviöllistää merieläimiä.

MEREN MAA
- Havets land
Ritva Kovalainen & Pekka Turunen

Meren maa – Havets Land on kuvateos 
Turunmaan ainutlaatuisesta maisemasta 
tuhansine saarineen ja ilmeikkäine 
kulttuuriympäristöineen. Björkö, Nötö, 
Holma, Berghamn, Seili ja lukuisat muut 
paikat ovat kirjan valokuvien ja tarinoiden 
syntysijoja. Ritva Kovalaisen ja Pekka 
Turusen saaristokuviin johdattelevat Turun
museokeskuksen tutkija John Björkmanin 
kulttuurihistoriaa luotaavat tekstit sekä 
Sagalundin museojohtaja Li Näsen 
kansanperinnepoiminnat. 

MERIHIRVIÖT
MERENNEIDOSTA MUSTEKALAAN
Kirjoittaja: Otto Latva
ISBN: 978-952-9745-59-3
Koko: 240 x 300 mm
Laajuus: 232 sivua, 185 kuvaa
Hinta: 54,90€

MEREN MAA
- HAVETS LAND
Kirjoittaja: Ritva Kovalainen & Pekka 
Turunen
ISBN: 978-952-9745-62-3
Koko: 220 X 250 mm
Laajuus: 164 sivua ja 175 kuvaa 
Hinta: 39,90€ 

Säätiön 
verkkokauppa

www.jnsshop.fi
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VANADIS
- Suomalainen fregatti maailmanhistorian 
tyrskyissä
Alpo Tuurnala

Alpo Tuurnalan kirjoittama ja 
kuvittama teos tarkastelee suomalaista 
purjelaivamerenkulkua pietarsaarelaisen 
fregatti Vanadiksen elinkaaren 
näkökulmasta. Toinen toistaan upeammilla 
akvarellimaalauksilla kuvitettu kirja kattaa 
lähes kolmikymmenvuotisen ajanjakson 
alkaen Vanadiksen lykkäjäisistä vuonna 
1874 ja päättyen aluksen dramaattiseen 
haaksirikkoon vuonna 1903 Englannin 
myrskyisellä luoteisrannikolla. Vanadiksen 
vaiherikkaiden sattumusten rinnalla Tuurnala 
kuvailee 1800-luvun loppuvuosikymmenten 
dramaattisia kehityskulkuja siirtomaakaupan, 
maailmanpolitiikan ja väkivallan melskeissä.

Julkaistaan lokakuussa 2019.

MEREN LUMO
- Elämää pinnan alla
Juha Nurminen & Niko Kettunen

Meren lumo on rakkaudentunnustus merelle. 
Kirja esittelee Juha Nurmisen ottamia huikean 
kauniita vedenalaisia valokuvia. Kuvien ja 
Niko Kettusen tarinoiden siivittämänä lukija 
pääsee matkalle maailman merille. Kettusen 
upea tapa valottaa meren evoluutiota ja 
elämää sekä hänen pakinankaltaiset tarinansa 
yksittäisistä merenelävistä tekevät kirjasta 
ainutlaatuisen lukukokemuksen.

Kirja ilmestyy elokuussa.

Vaarallisilla vesillä
– Salakuljetusta ja seprakauppaa 
Suomenlahdella 
Johanna Pakola

Suomenlahti saarineen ja 
rannikkokaupunkeineen on ollut kautta aikain 
tärkeä kaupan valtatie, jonka vaikutuspiirissä 
erilaiset kulttuurit ovat sopuisasti kohdanneet 
toisensa. Merestä saivat elantonsa kalastajat, 
hylkeenpyytäjät, luotsit, majakanvartijat ja 
monet muut. Suomenlahti oli oivallinen 
reitti myös hämärämiesten puuhiin. Johanna 
Pakolan kirjoittama Vaarallisilla vesillä kertoo 
elävästi ihmisten arjesta ja kekseliäisyydestä 
niin ankaran luonnon armoilla merellä 
ja jylhillä ulkosaarilla kuin mantereen 
kuhisevissa kaupan keskuksissa.

Julkaistaan syyskuussa 2019.
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MINUN 
ITÄMERENI

Voit kuunnella 
Minun Itämereni 

-podcasteja säätiön 
verkkosivuilla, 

Spotifyssa, 
iTunesissa sekä 

Storytelissä.

ITÄMERI-BRUNSSIT

21.9.

Allas Sea Poolilla

Meren lumo
klo 12.00 - 14.00

Itämeren eläin- ja kasvikunta on hyvin herkkä ympäristön muutoksille. Kurkistamme vedenalaisen maailman ih-
meisiin Juha Nurmisen vedenalaisten valokuvien avulla. Juha on omin silmin nähnyt sekä vedenalaisen elämän 
kauneuden, mutta toisaalta myös sen, miten meret ovat kaikkialla maailmassa kärsineet ihmisen toiminnasta ja 
piittaamattomuudesta. Meren lumo –brunssilla kuulemme John Nurmisen Säätiön asiantuntijoilta, millaisia muu-
toksia Itämeren rehevöityminen voi aiheuttaa myös Itämeren vedenalaisessa maisemassa.

23.11. Merenkulku ennen ja nyt
klo 12.00 - 14.00

Suomenlahti saarineen ja rannikkokaupunkeineen on ollut kautta aikain tärkeä kaupan valtatie, jonka vaikutuspii-
rissä erilaiset kulttuurit ovat sopuisasti kohdanneet toisensa. Merta pitkin liikkuivat kauppiaiden ohella salakuljet-
tajat, jotka kiisivät veneillään lastinaan useimmiten viinaksia. Tule kuuntelemaan kirjailija Johanna Pakolan tarinoita 
Suomenlahdella käydystä salakuljetuksesta sekä seprakaupasta. Pakolan esityksen lisäksi pääsemme kuulemaan 
Alpo Tuurnalan kertomana pietarsaarelaisen Vanadis-fregatin purjehduksista maailman merillä. Lisäksi pohdim-
me, miltä merenkulun tulevaisuus näyttää ja tarvitaanko suomalaisia merimiehiä jatkossa? Entä miten merenkulun 
aiheuttamia uhkia voidaan torjua Itämerellä?

Allas Sea Pool
Katajanokanlaituri 2 A
Helsinki

Lisätietoja ajankohtaisista tapahtumista verkkosivuillamme
www.johnnurmisensaatio.fi
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Selvitä oma Itämeri-jalanjälkesi 
ja hyvitä se

www.itämerijalanjälki.fi



John Nurmisen Säätiö
Pasilankatu 2

00240 Helsinki

www.johnnurmisensaatio.fi
info@jnfoundation.fi

”Merellinen ulottuvuus on 
meille
suomalaisille niin 
mahdottoman tärkeä:
meillä on upea saaristo, meillä 
on pitkä
rantaviiva, ja valtava 
mahdollisuus iloita siitä
ja hyödyntää sitä."
- Juha Nurminen


