
JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN TIEDONANTO 

1/2022



3

TELEGRAMMI

1

1/2022

ELONKIRJOSTA JA 
KOLMESTAKYMMENESTÄ 
VUODESTA

Meissä ihmisissä piilee ilmastonmuutoksen ratkaisun avain. Uskon 
vahvasti ongelmanratkaisukykyymme: mikään ei ole mahdotonta 
– kuten säätiössä sanomme.

Näissä tunnelmissa nostamme Itämeren keskustelun ytimeen 
ja jatkamme joulukuussa aloittamaamme Itämeri puhuu -keskuste-
lujen sarjaa 5.4. teemalla Ylirajainen – Pinnanalainen eli Across the 
Sea – Beneath the Surface. Päätämme juhlavuotemme keskustelun 
ihmisen ja meren suhdetta pohtivaan Itämeri puhuu -tilaisuuteen 
marraskuun lopussa. Sitä ennen seikkailemme kesän kynnyksellä 
Helsingin edustalla saaressa yhdessä yhteistyökumppaneidemme 
kanssa ja järjestämme gaalan, joka kustannetaan lipputuloilla. Koko 
juhlavuotemme tavoitteena on nostaa Itämeri mallimerenä merien-
suojelun maailmankartalle. 

Konkreettinen työmme jatkuu Itämeren ravinnekuormituksen 
leikkaamiseksi eri keinoin. Yhteistyö on toimintamme suuri punai-
nen lanka ja Itämeren etu ainoa agendamme. Tässä työssä olemme 
saaneet nauttia avustanne. Siitä teitä kiitän ja teidät juhlavuoden 
humuun kutsun!

FT Annamari Arrakoski-Engardt
Toimitusjohtaja, John Nurmisen Säätiö

ILMASTOKRIISI ei ole perinteinen uhka, mutta nykyisin siitä 
puhutaan kuten muistakin turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. 
Ympäristötyö ja luonnonsuojelu eivät ole enää marginaalista vaan 
osa paikallista, kansallista ja globaalia taloutta, politiikkaa ja hy-
vinvointia. Kyse on vuorovaikutuksesta, luonnon ja ihmisen. Mei-
dän pitää korjata ihmisen luontoon jättämä jälki ja varmistaa ehjä 
luontosuhde myös seuraaville sukupolville. 

Kaikesta tästä on ollut kyse myös John Nurmisen Säätiön työssä 
viimeisen 30 vuoden aikana: Itämeren ja sen perinnön pelastaminen 
on mitä suurimmassa määrin yhteistyötä ihmisen ja meriluonnon 
vuorovaikutuksen keskellä. Mitä vahvemman siteen ihminen ym-
päröivään luontoon saa, sitä suurempi on halu turvata elonkirjo. 
Me tarvitsemme puhtaan, monilajisen luonnon, metsät ja meret 
tuottamaan meille happea ja hyvinvointia. 

Itämeren tila on parantunut sitten 70-luvun, vaikka vielä olemme 
kaukana sen ekologisesti hyvästä tilasta. Ilmastonmuutos heikentää 
meren tilaa eri mekanismein ja siten kirittää meitä John Nurmisen 
Säätiössä uusiin hankkeisiin, vaikuttavampiin tuloksiin, laajempaan 
yhteistyöhön ja ymmärrykseen. Hallitustenvälisen ilmastonmuu-
tospaneelin IPCC:n uusin raportti muistutti meitä globaalin lämpe-
nemisen vaikutusten tikittävästä aikapommista: nyt on toimittava! 
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Kuva: Aino Atelier

Itämeri puhuu: Ylirajainen – Pinnanalainen

NÄIHIN KYSYMYKSIIN kuullaan vastauksia John Nurmisen 
Säätiön järjestämässä Itämeri puhuu -tilaisuudessa.  Huippuasian-
tuntijat Ruotsista, Saksasta ja Suomesta keskustelevat siitä, kuin-
ka yhtenäisesti Itämeren alueen valtiot ovat sitoutuneita meren 
pinnanalaisen luonnon pelastamiseen. Mitä pelastaminen vaatii 
poliitikoilta ja tutkijoilta – erityisesti nyt, kun poliittinen tilanne 
radikaalisti muuttuu. 

Aiheesta keskustelevat Ruotsin entinen ilmasto- ja ympäristö-
ministeri, nykyinen vapaa toimittaja Isabella Lövin, entinen puo-
lustusvoimien komentaja, amiraali Juhani Kaskeala, HELCOMin 
puheenjohtaja Lilian Busse sekä Itämeritutkimuksen professori ja 
Tvärminnen eläintieteellisen aseman tieteellinen johtaja Alf Nork-
ko. Tilaisuuden juontaa John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja 
Annamari Arrakoski-Engardt. Tapahtuma on englanninkielinen.

JUHLAVUONNA TAPAHTUU

DIGIMUSEON MAKSUTTOMAT OPASTUKSET

to 21.4.2022 klo 14:30 – 15:15  
to 19.5.2022 klo 14:30 – 15:15

Paikka: digimuseo.fi

Tervetuloa tutustumaan John Nurmisen Säätiön merellisiin kokoelmiin 
oppaan johdolla. Pääset kuulemaan tarinoita purje- ja höyrylaivoista 
sekä ihastelemaan vanhojen karttojen yksityiskohtia ja oppimaan 
niiden merkityksistä. Varaa paikkasi virtuaaliselle museokierrokselle 
osoitteesta digimuseo.fi.

KARTTOJEN MAAILMA ENNEN JA NYT

21.4.2022 klo 18.00–20.00

Rikhardinkadun kirjasto, Ture-Sali, 
Rikhardinkatu 3, Helsinki

Miten kartat ovat syntyneet? Miten niitä on tehty ennen? Mi-
ten niitä nykyään tehdään? Näihin kysymyksiin pureudutaan 
Helsingin Seudun Lapinkävijöiden järjestämässä tilaisuudessa.  
Puhujina John Nurmisen Säätiölle karttateoksia kirjoittanut  
Marjo T. Nurminen sekä Pyry Kettunen Maanmittauslaitoksesta. 

ITÄMERIPÄIVÄ

25.8.2022

Ympäri Itämeren

Juhlistamme Itämeripäivää jälleen elokuun viimeisenä torstaina 
erilaisten tapahtumien ja tempausten parissa. Tule mukaan Itä-
meripäivän toteuttajajoukkoon! Lisätietoja: www.itämeripäivä.fi 

ARKTINEN RULETTI -NÄYTTELY

virtuaalinäyttely on auki vuorokauden ympäri 

Paikka: digimuseo.fi

John Nurmisen Säätiön uusi Digimuseo-näyttely tempaa sinut 
arktiselle Luoteisväylän löytöretkelle. Komentaja McCluren retki-
kunta lähti Lontoosta tammikuussa 1850 Investigator-aluksellaan 
kohti Jäämerta mukanaan ruokaa ja tarvikkeita kolmeksi vuodeksi. 
Retkikunnan tarkoituksena oli etsiä arktiselle alueelle muutama 
vuosi aiemmin kadonnutta Franklinin retkikuntaa ja kartoittaa 
Kanadan pohjoisrannikon tuntemattomia seutuja. Matkaan mah-
tui niin huikeita onnistumisia, uskomattomia selviytymistarinoita 
kuin hengenvaarallisia vastoinkäymisiäkin.

Virtuaalinäyttelyyn pääsee tutustumaan omatoimisesti ja se 
on kaikille maksuton.

tiistai 5.4. kello 14.30–16.00

Seuraa keskustelua verkossa:  
johnnurmisensaatio.fi/itameripuhuu

Mitä Itämeren alueen valtiot oikeasti tekevät yhteisen 
meremme eteen? Puhetta vai tekoja? Toimiiko yhteistyö 
ja kuinka muuttunut turvallisuuspoliittinen ympäristö 
vaikuttaa Itämeren tilaan? Miltä pinnan alla oikeasti 
näyttää? Kuinka huolissaan luontokadosta pitää olla? 
Loppuuko ruokapöydistä Itämeren kala? Ovatko Itämeren 
alueen valtiot ovat sitoutuneita meren pelastamiseen? 

Löydät ajankohtaisen tiedon säätiön 
tapahtumista verkkosivuiltamme:

johnnurmisensaatio.fi/ajankohtaista

Itämeri puhuu on John Nurmisen Säätiön kolmiosainen 
keskustelusarja, jonka teemat kytkeytyvät suuriin ajankohtaisiin 

aiheisiin Itämeren suojelua ja kulttuuria unohtamatta. Keskustelut 
ovat osa John Nurmisen Säätiön 30-vuotisjuhlaohjelmaa.
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MERI EI TUNNE VALTIOIDEN RAJOJA

MIKSI HALUSIT KIRJOITTAA LIIKAKALASTUKSESTA 
VUONNA 2007 ILMESTYNEESSÄ KIRJASSASI 
HILJAINEN MERI (TYST HAV)?

Olin toimittajana työskennellessäni kirjoittanut artikkeleita Itäme-
ren turkasta ja hämmästyin ymmärtäessäni, miten huono tilanne oli 
ylipäätään kaiken Itämeren ruokakalan, ei vain turskan kannalta. 
Samaan aikaan tuntui, ettei poliittisella tasolla ollut herätty tekoihin 
kalakantojen pelastamiseksi. Tuntui käsittämättömältä, että moderni 
ympäristötietoinen yhteiskunta toimi näin ja päätin perehtyä asiaan 
kunnolla. Tästä syntyi kirja Hiljainen meri. 

ITÄMERI ON YLIRAJAINEN MERI. MITEN OLEMME 
VALTIOINA ONNISTUNEET ITÄMERI-TYÖSSÄ: 
MILTÄ PINNAN ALLA NÄYTTÄÄ TÄNÄ PÄIVÄNÄ? 

HELCOM ja EU tekevät suunnattoman tärkeää ylirajaista yhteis-
työtä Itämeren hyväksi. Yhteistyö on kaiken perusta, sillä meri ei 
tunne valtioiden rajoja eivätkä meren eläimet kansallisuuksia. Va-
litettavasti tavoitteita ei ole saavutettu, eivätkä tavoitteet ole ehkä 
olleet tarpeeksi kunnianhimoisia.

KIRJASSASI HILJAINEN MERI LÖYDÄT SIIVOUKSEN 
YHTEYDESSÄ POIKASI KIRJOITTAMAN LAPUN, 
JOSSA ON TERVEISET IHMISKUNNALLE VUONNA 
2100. MITÄ SINÄ KIRJOITTAISIT TUOHON LAPPUUN 
NYT?

Venäjän Ukrainan miehitys saa minut ajattelemaan kunkin meidän 
vastuutamme kestävästä ja rauhanomaisesta maailmasta. Meidän 
tulee reagoida havaitessamme ongelmia ja epäoikeudenmukaisuuk-
sia. Autoritääriset hallinnot ja ympäristön pilaaminen johtavat ka-
tastrofeihin, mutta katastrofit ovat ehkäistävissä meidän kaikkien 
kantaessa vastuumme. Mutta meidän tulee reagoida ennen kuin 
katastrofi on käsillä. Emme voi koskaan luottaa sataprosenttisesti 
siihen, että joku muu hoitaa ongelman puolestamme, vaan meillä 
kaikilla on vastuu kannettavanamme. Tämän huomion tein pereh-
tyessäni liikakalastukseen.

Kirjoitan parhaillaan uutta kirjaa nimeltään Oceankänslan, joka 
sisältää ajatuksiani tästä aiheesta. Monet nykypäivän ylivoimaisilta 
vaikuttavista ongelmista ovat mielestäni merkkejä siitä, että meidän 
tulee ihmiskuntana ottaa seuraava askel kehityksessä. Mutta oikeas-
taan minua kiinnostaisi ennemminkin tietää, mitä ihmiset vuonna 
2100 haluaisivat sanoa meille! Ehkä he peräänkuuluttaisivat aivan 
toisenlaista asennetta mitä tulee tehokkuuteen, kannattavuuteen 
tai hyvinvointiin?

TOTEAT KIRJASSASI, ETTÄ KALOILLA EI OLE 
ÄÄNTÄ. ME EMME KUULE NIITÄ, JOS NE 
LOPETTAVAT LAULUNSA. MITÄ MEIDÄN PITÄISI 
VIELÄ YMMÄRTÄÄ KALOJEN MAAILMASTA JA 
PINNANALAISESTA ELÄMÄSTÄ KULUTTAJINA JA 
IHMISINÄ?

Tiedämme vielä hyvin vähän kaloista eläiminä ja sosiaalisina olen-
toina. Mutta olemassa oleva tutkimus osoittaa kalojenkin tuntevan 
kipua ja että niillä on kognitiivisia kykyjä. Eläinsuojelun näkökul-
masta kalat ja niiden käsittely esimerkiksi suurissa troolareissa on 
meille sokea piste. 

MIKÄ ON SINUN HENKILÖKOHTAINEN SUHTEESI 
ITÄMEREEN? MITÄ ITÄMERI MERKITSEE 
IDENTITEETILLESI?

Asun Itämeren äärellä ja katson sitä ikkunastamme joka päivä. 
Itämeri yhdistää niin monta maata. Se ei ole maita erottava, vaan 
maita yhdistävä meri. Se on erityistä. Se tarkoittaa meille sisäme-
ren ympärillä asuville erityistä yhteistä vastuuta ja tehtävää. Se on 
identiteetti, joka kaikilla Itämeri-asukkailla tulisi olla – jopa kau-
kana rannikolta asuvilla ihmisillä.

MITEN ITÄMERI VOI NYT – HYVÄSSÄ JA PAHASSA? 

Itämeri ei ikävä kyllä voi hyvin. Pitkäjänteisistä Itämeren hyvin-
vointiin vaikuttavista toimenpidesuunnitelmista ja vuonna 2013 
toteutusta EU:n kalatalouspolitiikan uudistuksesta huolimatta esi-
merkiksi Itämeren turskan kanta on romahtanut ja ilmastonmuutos 
aiheuttaa koko ekosysteemille yhä enemmän haasteita. Tarvitaan 
yhä enemmän panostuksia ja pitkän aikavälin elpymistä ennen 
kuin meillä on hyvinvoiva meri. Yksi monista positiivisista toi-
menpiteistä on Ruotsin merkittävä satsaus merellisten suojelualu-
eiden perustamiseksi. Niiden avulla voimme suojella uhanalaista 
pyöriäiskantaamme. 

Miltä Itämeren tilanne näyttää naapurimaamme näkökulmasta? 
Haastattelimme Itämeri puhuu -tilaisuuden panelistiksi saapuvaa 
Ruotsin entistä ilmasto- ja ympäristöministeriä Isabella Löviniä 
aiheesta. Toimittajana ja kirjailijana nykyisin työskentelevä Lövin 
on perehtynyt erityisesti tehokalastukseen liittyviin teemoihin. 

Autoritääriset hallinnot ja ympäristön pilaaminen johtavat katastrofeihin, 
mutta katastrofit ovat ehkäistävissä meidän kaikkien kantaessa vastuumme. 

Kuva: Viktor Gårdsäter

K
u

va: V
iktor G

ård
säter

HELCOM ja EU tekevät suunnattoman 
tärkeää ylirajaista yhteistyötä Itämeren 
hyväksi. Yhteistyö on kaiken perusta, sillä 
meri ei tunne valtioiden rajoja eivätkä 
meren eläimet kansallisuuksia.
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MIHIN TOIMIIN ITÄMEREN PELASTAMISESSA 
PITÄISI NYT KESKITTYÄ?

Itämeren suurin ongelma on edelleen rehevöityminen eli mereen 
päätyy liikaa ravinteita. Rehevöityminen uhkaa myös meriluon-
non monimuotoisuutta ja ilmastonmuutos heikentää entisestään 
meren tilaa.

Itämeren kohtalo ratkaistaan pelloilla. Maatalouden massiivi-
set ravinnepäästöt on saatava kuriin. Ongelmaan on onneksi kaksi 
toisiaan tukevaa ja tehokasta ratkaisua: peltojen kipsikäsittely sekä 
kotieläintuotannossa syntyneen liian lannan vieminen sinne, missä 
siitä on eniten hyötyä.

Peltojen kipsikäsittely on nopea ja kustannustehokas ensiapu 
maatalouden vesistöpäästöihin meren rannoilla. Kipsiä on tutkittu 
pitkään ja sen on todistettu leikkaavan välittömästi puolet peltojen 
fosforivalumasta.

Kipsikäsittelyn ohella yhteiskunnan olisi muutettava maatalouden 
tukijärjestelmää. Tukea tulisi suunnata lantafosforin kierrätykseen. 
Ylijäämälanta pitäisi saada siirrettyä kasvinviljelytiloille, jossa sitä 
voitaisiin hyödyntää keinolannoitteiden sijasta. 

Näillä konsteilla saisimme Itämeren voimaan huomattavasti 
paremmin.

Jos tukia ohjataan meriympäristön kannalta myönteisiin hank-
keisiin ja innovaatioihin, voidaan varmistaa, että rakas kotimerem-
me sekä upea saaristomme säilyvät elinvoimaisina ja sen kulttuuri 
kukoistaa.

On tärkeää vahvistaa ihmisten merisuhdetta monilla eri tavoilla. 
Tämä on tullut ilahduttavasti esiin John Nurmisen Säätiön lansee-
raaman vuotuisen Itämeripäivän monipuolisessa ohjemassa. Tämä, 
kuten kaikki merkittävät projektit, toteutetaan yhteistyönä monien 
eri toimijoiden kanssa. Kyky yhteistyöhön erilaisten organisaati-
oiden kanssa on aina ollut John Nurmisen Säätiön ydinosaamista, 
mistä olen erittäin ylpeä.

Toivon hartaasti, että tulevatkin sukupolvet voisivat oppia tun-
temaan ja rakastamaan kotimertamme ja nauttimaan siitä. Vahva 
suhde mereen merkitsee myös vahvaa tahtoa suojella sitä. Itselleni 
on ollut valtavan merkityksellistä ja antoisaa olla mukana suojele-
massa merta ja kertomassa meren tarinaa kuluneiden vuosia aika-
na. Suurkiitos John Nurmisen Säätiön innostuneelle ja omistautu-
neelle väelle ja kaikille mahtaville yhteistyökumppaneille vuosien 
varrelta! Työ jatkuu.
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MITEN ITÄMERI PELASTETAAN,  
JUHA NURMINEN?

John Nurmisen Säätiö täyttää pyöreät kolmekymmentä  
vuotta. Pyysimme säätiön perustajaa Juha Nurmista  
muistelemaan jo kuljettua matkaa sekä luomaan  
katsauksen tuleviin vuosiin.

MISTÄ IDEA JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN 
PERUSTAMISEKSI SYNTYI?

ISÄNI MATTI NURMINEN oli laivanvarustaja, niin kuin hänen 
isänsä ja isoisänsä ennen häntä. Synnyin siis laivanvarustajasu-
kuun ja meri, laivat ja purjehdusharrastus tulivat elämääni hyvin 
varhain suvun perintönä. Myöhemmin aikuisena innostuin sukel-
tamisesta ja erityisesti vedenalaisvalokuvauksesta sekä merenkulun 
ja kartografian historiasta. Ymmärrykseni merestä ja merellisestä 
kulttuuriperinnöstä syveni näiden harrastusten myötä entisestään.

Perustin John Nurmisen Säätiön, koska halusin varmistaa, ettei 
esi-isieni keräämä rikas merellinen kulttuuriperintö katoa vaan säi-
lyisi jälkipolville. Aluksi järjestimme merellisiä näyttelyitä ja kus-
tansimme kirjoja, kunnes havahduin, ettei ole mitään järkeä vaalia 
merellistä kulttuuriperintöä, jos meri kuolee.

Olin vuosien varrella havainnut sukeltaessa, kuinka Itämeren tila 
jatkuvasti huonontui. Oli surullista nähdä, kuinka kuolleet pohjat 
valtasivat alaa. Vuosi 1997 oli katastrofaalinen myös veden päällä, 
kun haiseva sinileväpuuro peitti lähes koko Suomenlahden. Silloin 
päätin, että teen kaikkeni, ettei rakas kotimeremme kuole silmiemme 
edessä. Valjastimme merikulttuurisäätiömme merensuojelutyöhön 
ja aloimme yhdessä lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa mää-
rätietoisesti kehittää konkreettisia merensuojeluhankkeita.

MITKÄ ITÄMERI-TEOT OVAT OLLEET SINULLE 
MERKITYKSELLISIMPIÄ?

Aluksi oli tärkeää määritellä merensuojelutyötämme ohjaavat peri-
aatteet; työmme pitää olla mitattavaa, vaikuttavaa, kustannusteho-
kasta ja rajat ylittävää. Ensimmäinen meriympäristöhanke
toteutettiin yhdessä Pietarin vesilaitoksen kanssa. Siinä kaupungin 
kolmelle suurimmalle puhdistamolle vietiin jätevesien tehostettu 
fosforinpoistomenetelmä, minkä ansiosta suurkaupungin jätevedet 
saatiin tehokkaan puhdistuksen piiriin.

Mieleeni on painunut hyvin myös vuoden 2012 tapahtumat, 
kun Laukaanjoessa havaittiin erittäin suuri fosforipäästö, joka oli 
peräisin EuroChemin Fosforit-lannoitetehtaan alueelta. Tarjosimme 
tehtaalle apua päästön käsittelemiseksi ja puhdistusjärjestelmän to-
teuttamiseksi. Yhteistyöllä saimme Itämereen valuneet massiiviset 
fosforipäästöt kuriin.

Näiden toimien ansiosta Suomenlahteen valuvaa fosforia, tätä 
sinilevän herkkua, on saatu vähennettyä jopa 75 %, mitä voidaan 
pitää merensuojelun maailmanennätyksenä. Tähän mennessä olem-
me käynnistäneet 40 meriympäristöhanketta, joista useimmat on 
saatu jo valmiiksi.

Henkilökohtaisesti on ollut upeaa saada olla mukana kertomassa 
meren tarinaa myös monissa kirjoissamme. Tuoreimmassa kirjassa-
ni, Meren Lumo, katsotaan merta pinnan alta ja kerrotaan, kuinka 
meret vaikuttavat kaikkeen elämään tällä yhteisellä pallollamme.

Olin vuosien varrella havainnut sukeltaessa, 
kuinka Itämeren tila jatkuvasti huonontui. 
Oli surullista nähdä, kuinka kuolleet pohjat 
valtasivat alaa. Vuosi 1997 oli katastrofaalinen 
myös veden päällä, kun haiseva sinileväpuuro 
peitti lähes koko Suomenlahden. Silloin 
päätin, että teen kaikkeni, ettei rakas 
kotimeremme kuole silmiemme edessä.

Kuva:  Juha Nurminen / Teoksesta Meren lumo

Toivon hartaasti, että tulevatkin sukupolvet voisivat oppia tuntemaan 
ja rakastamaan kotimertamme ja nauttimaan siitä. Vahva suhde 
mereen merkitsee myös vahvaa tahtoa suojella sitä.
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KIPSIOSAAMINEN KARTTUU KOKEILUJEN JA 
PILOTTIEN KAUTTA 

Hankkeessa edistettiin useiden kipsikokeilujen suunnittelua, ja 
vuoden 2021 aikana toteutettiin kipsikokeet Ruotsissa ja Liettuassa. 
Tavoitteena on polkaista käyntiin lisäkokeiluja vuoden 2022 aika-
na. Lisäksi Gypsum Initiative tuki rahoitushakemusten laatimista 
kipsipilottien toteuttamiseksi Liettuassa, Puolassa ja Ruotsissa. 

”Kokeilut ja pilotointi validoivat kipsikäsittelymenetelmän te-
hokkuuden paikallisesti. Vasta tämän jälkeen se on mahdollista ot-
taa osaksi kansallista vesiensuojelun toimenpidevalikoimaa”, kertoo 
meriympäristöhankkeiden projektipäällikkö Anna Saarentaus 
John Nurmisen Säätiöstä.

Vuosina 2020–21 toteutetun Gypsum Initiative -hankkeen tavoitteena oli edistää peltojen kipsikäsittelyä Itämeren alueen 
maissa maatalouden ravinnehuuhtoutumien vähentämiseksi ja Itämeren veden laadun parantamiseksi. Hankkeen rahoitti 
ympäristöministeriö ulkoministeriön myöntämällä Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön määrärahalla, ja työn toteuttivat John 
Nurmisen Säätiö, Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Taloustieteen osasto.

John Nurmisen Säätiö on vuodesta 2014 lähtien edistänyt 
peltojen kipsikäsittelyä, joka on maatalouden vesiensuojelun 
menetelmistä kustannustehokkain. Säätiö tukijoineen 
oli mukana rahoittamassa Suomen ensimmäisiä suuren 
mittaluokan kipsihankkeita Vantaanjoen ja Porvoonjoen valuma-
alueilla sekä Varsinais-Suomessa. Näiden pilottihankkeiden 
jälkeen kipsikäsittelylle on myönnetty yhteensä 35 miljoonan 
euron kansallinen rahoitus, joka mahdollistaa kipsin laajan 

käyttöönoton Saaristomeren ja koko rannikkoalueen pelloilla 
vuoteen 2025 mennessä. Kipsin levitykseen soveltuvaa 
peltoalaa löytyy myös Suomen ulkopuolelta, ja säätiö on 
jakanut Itämeren alueen muille maille tietoa kipsikäsittelystä 
ja innostanut niitä kipsikokeiluihin yhdessä muiden 
suomalaisten toimijoiden kanssa. Kipsin käytön edistämistä 
Itämeren rannikkovaltioissa aiotaan jatkaa myös tulevissa 
hankkeissa muun muassa Puolassa, Ruotsissa ja Liettuassa.

ITÄMEREN PELASTAMISELLE 
KESKEINEN PELTOJEN KIPSIKÄSITTELY 
LEVIÄÄ SUOMEN ULKOPUOLELLE 
Maataloudesta valuva ravinnekuormitus on rehevöityneen Itämeren suurin 
ongelma. Suomessa tutkitulla ja kehitetyllä peltojen kipsikäsittelyllä 
voidaan leikata välittömästi puolet peltojen fosforivalumasta. Koko Itämeren 
alueen peltojen kipsikäsittelyn avulla voitaisiin saavuttaa jopa kolmasosa 
siitä vuotuisesta fosforivähenemästä, joka Itämeren suojelukomission 
HELCOMin mukaan vielä tarvitaan meren hyvän tilan palauttamiseen.

VUODENVAIHTEESSA PÄÄTTYNYT, peltojen kipsikäsittelyä 
Itämeren alueelle levittänyt Gypsum Initiative -hanke herätti kiin-
nostuksen kipsikäsittelyn kokeilemiseen useassa Itämeren rannik-
kovaltiossa. Hankkeen lopputulemia ovat kansainvälinen kipsiaihei-
nen yhteistyöverkosto, pienimuotoiset kipsikokeilut laboratorio- ja 
kenttäolosuhteissa sekä hankehakemukset kipsipilottien toteuttami-
seksi. Nämä ovat tärkeitä ensimmäisiä askelia kohti kipsikäsittelyn 
laajamittaista käyttöönottoa Itämeren pelastamisessa.

PAIKALLISET ASIANTUNTIJAT MUKAAN 
KEHITTÄMÄÄN KIPSI-INNOVAATIOTA 

Gypsum Initiative kokosi yhteen kipsikäsittelyn kehittämisen kan-
nalta keskeiset Itämeren alueen toimijat niin tutkimuksen, maata-
lous- ja ympäristöviranomaisten, viljelijöiden, maatalousneuvojien 
kuin kansalaisjärjestöjenkin piiristä. 

Hankkeen työpajoissa välitettiin tietoa kipsikäsittelystä ja kes-
kusteltiin menetelmän soveltuvuudesta eri maiden olosuhteissa. 
Samalla tunnistettiin sekä mahdollisuuksia että suurimpia esteitä 
kipsikäsittelyn käyttöönotolle Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puo-
lassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Ahvenanmaalla. 

Hankkeen lopussa toteutetun sidosryhmäkyselyn perusteella 
tietoisuus kipsikäsittelystä on jo melko hyvä etenkin tutkijayhtei-
sön piirissä. Keskeiset lisäselvitystarpeet koskevat muun muassa eri 
maalajien reagointia kipsikäsittelyyn sekä kipsin levitystä yhdessä 
lannan, mineraalilannoitteiden tai kalkin kanssa. 

Lupaavimmiksi kohteiksi kipsikäsittelyn käyttöönoton kannalta 
tunnistettiin Puola, Ruotsi, Liettua ja Tanska. Maat ovat merkittäviä 
maataloustuottajia ja niistä löytyy kiinnostusta sekä asiantuntemus-
ta vesiensuojelun edistämiseen. 
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Kokeilut ja pilotointi validoivat 
kipsikäsittelymenetelmän tehokkuuden 
paikallisesti. Vasta tämän jälkeen se 
on mahdollista ottaa osaksi kansallista 
vesiensuojelun toimenpidevalikoimaa.

Lupaavimmiksi kohteiksi kipsikäsittelyn 
käyttöönoton kannalta tunnistettiin 
Puola, Ruotsi, Liettua ja Tanska. Maat ovat 
merkittäviä maataloustuottajia ja niistä 
löytyy kiinnostusta sekä asiantuntemusta 
vesiensuojelun edistämiseen. 
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TIEDE, TAIDE JA ESTETIIKKA HERÄTTELIJÄNÄ

Innostuksen lisäksi Hyypiä on myös huolestunut. 
”Haluaisin sanoa, että ottakaa nyt hyvät ihmiset järki käteen ja 

miettikää muutakin kuin somea ja selfieitä. Jokainen ymmärtää, että 
sortumavaarassa oleva rakennus pitää korjata, koska se aiheuttaa 
tuhoa, jos rakennus luhistuu. Mutta Itämeri ja luonnonsuojelu ei-
vät tunnu samalla tavalla konkreettisilta asioilta, vaikka yhtä lailla 
meitä sattuu, jos Itämerta ei korjata.” 

Hyypiä uskoo kuitenkin, että tiedon välittämisen kautta asiaan 
voidaan vaikuttaa. Olennaista on herääminen ja valistuminen. Kir-
jat pystyvät kertomaan Itämeren tilasta monesta näkökulmasta. Ne 
monenlaiset tiedot ja tunnelmat, joita kirjojen avulla voi välittää, 
auttavat löytämään oivalluksen, heräämisen kohdan. 

”Toinen herää, kun lukee happikadosta, toinen taas siitä, että 
näkee tutun uimarannan vellovan sinilevässä. Lukeminen auttaa 
pysähtymään ja kuuntelemaan ja kirjojen äärellä voi huikaistua, 
miten vähän tietää”, Hyypiä toteaa. 

”Some on liplatusta, mutta kirja tarjoaa vastauksia kysymyksiin, 
miten, miksi ja milloin. Kirjat pystyvät tekemään tunnelmia, joihin 
ei pelkällä tekstillä päästä. Kirjojen avulla pystyy hahmottamaan 
kokonaisuuden ja niihin liittyy luotettavuusleima, sillä joku on ne 
toimittanut ja tarkastanut.” 

TEKIJÄT SÄÄTIÖN TAUSTALLA: 
KUSTANNUSTOIMITTAJA  
MARI HYYPIÄ

MARI HYYPIÄ on toiminut kustannustoimittajana vuodesta 2000 ja 
toimittanut John Nurmisen Säätiölle vuosien aikana seitsemän kirjaa. 

”Olen saanut tehdä hyvin monipuolisesti erilaisia kirjoja, me-
rentutkimuslaitoksen historiasta merihirviöihin. Toimittamani kir-
jat ovat hyvin eri tyylisiä, mutta ehkäpä jonkinlaisena yhteisenä 
nimittäjänä kirjoissa on monitieteellisyys”, Hyypiä pohtii. 

Kirjat ovat tuoneet Itämeren lähemmäksi hänen elämäänsä ja 
havahduttaneet kohtaamaan tosiasioita meren tilasta. 

”Olen yleisesti kiinnostunut eri aloista ja tieto kaikkinensa 
houkuttelee minua, mutta Itämeren tarinat ovat vieneet sydäme-
ni. Olen saanut todella paljon taustaa Itämeren tilasta sekä tietoa 
elinkeinoissa ja tieteessä tapahtuvista kokonaisuuteen vaikuttavista 
asioista. Katson rantoja ja aavoja ihan toisella tavalla. Kirjojen te-
kijöiltä voi oppia valtavan paljon, ja saada perusteluja, miksi asia 
on tietyllä tavalla. Heilahdun mukaan ja olen merivettä pullollaan”, 
Hyypiä naurahtaa.  

MIELIKUVITUKSELLISET MERIHIRVIÖT

Erityisesti kaksi kirjaa ovat vuosien aikana jääneet Mari Hyypiän 
mieleen.

Kulttuurihistorioitsija Otto Latvan teos Merihirviöt – Merennei-
dosta mustekalaan on katsaus siihen, miten ihmiset ovat tutkineet 
merihirviöitä, uskoneet niihin ja luoneet niistä tarinoita. Paitsi että 
kirja kertoo mukaansatempaavasti merihistoriasta ja luonnontie-
teestä, se avaa tuon ajan aatemaailmaa kiehtovasti: minkälainen 
suhde luontoon ihmisillä oli ja miten tiedettä tehtiin.

”Siihen aikaan oli paljon taikauskoa ja kummallisia teorioita. 
Kirjassa tulee hienosti ilmi, miten ihmiset kautta aikain ovat ha-
lunneet saada selkoa, mitä heidän ympärillään tapahtuu. Vastauk-
seksi on kelvannut tarpeen tullen mikä tahansa mörökölli, kunhan 
jonkinlaisen vastauksen on saanut.” 

Hyypiä nostaa esiin myös valokuvakirjan Meren lumo – Elä-
mää pinnan alla, jossa Juha Nurmisen ottamien kuvien ja Niko 
Kettusen tekstien kautta avautuu koko merenalainen universumi.  

”Ei ihminen elä pelkästä tilastotiedosta. Kun asiat loksahtavat 
kohdalleen – kuten tässä kirjassa tapahtuu – voi hurmaantua. Sitä 
ihminen tarvitsee arjessa puurtamisen vastapainoksi”, Hyypiä sanoo.

MYSTINEN MERENPOHJA

Mutta mistä Mari Hyypiä on itse eniten vaikuttunut? Merenpoh-
jasta, hän vastaa. 

”Merenpohja on vähän kuin tieteismysteeriä: mitä kaikkea siel-
lä sedimentissä voikaan olla. Ja koska en itse pääse sitä näkemään, 
on vain luotettava siihen, mitä joku on siitä kertonut. Se on jotain 
ihmeellistä ja vähän pelottavaa. Sieltä voi nousta huolestuttavia 
juttuja, jos me emme ole valveilla. Juuri merenpohja tekee suojelun 
käsittämisen tosi abstraktiksi ja vaikeaksi.”

”Olemme aikamoisia vekkuleita suojelemaan itseämme ikäviltä 
totuuksilta ja epävarmuuksilta. Keksimme selityksen, koska meidän 
täytyy vain saada tunne, että hanskaamme tämän. Ongelmien voitta-
miseen tarvitaan selitysten sijaan tietoa ja tekoja”, Hyypiä kiteyttää.  

Säätiömme on 30 vuoden aikana julkaissut lähes 50 meren tarinoista 
kertovaa kirjaa. Näiden kirjojen taustalla tekee töitä kustannustoimittaja, 
joka pitää langat käsissään ja kutoo kirjan valmiiksi kokonaisuudeksi, 
hyvään muotoon ja järjestykseen. Kustannustoimittaja toimii tekijöiden 
lempeänä palvelijana ja ohjaajana, joka kysyy, kannustaa ja tukee.

Ne monenlaiset tiedot ja tunnelmat, joita 
kirjojen avulla voi välittää, auttavat löytämään 
oivalluksen, heräämisen kohdan. 
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MARI HYYPIÄ
FM, Helsingin yliopisto

Toiminut kustannustoimittajana vuodesta 2000 

Meri-ilman tuoksuttelija, vuokraveneilijä, puoliosaava 
gasti ja köysien kiristäjä. 

Motto:  Joku on joskus sanonut, että ihmisen sivistys  
mitataan siinä, miten hän käsittelee omat jätöksensä. 
Arvostan Eppu Normaalin yhteiskuntakritiikkiä laulus-
sa Olen ihminen: ”Olen aika peijooni, maailma hukkuu 
pian keijooni”

MEREN LUMO – ELÄMÄÄ PINNAN ALLA

39,90  

www.johnnurmisensaatio.fi/kauppa 

Meren lumo on rakkaudentunnustus merelle. Kirja esittelee Juha 
Nurmisen ottamia huikean kauniita vedenalaisia valokuvia. Kuvi-
en ja Niko Kettusen tarinoiden siivittämänä lukija pääsee matkalle 
maailman merille. Teos valottaa uusimpaan tutkimukseen nojaten 
meren evoluutiota, monimuotoista elämää ja lukuisia uhkia. Lukija 
pääsee tutustumaan myös merieliöiden eriskummallisiin ominai-
suuksiin ja tapoihin.



Baltic Sea Services Oy

Tunnus 5022431

00003 VASTAUSLÄHETYS

KYLLÄ KIITOS! Tilaan seuraavat tuotteet:
John Nurmisen Säätiö -emalimuki 3,7 dl (18,90)          kpl 
Meren muisti – Havets minne (39,90)          kpl
Maailma piirtyy kartalle (89,00)          kpl
Arktinen ruletti (29,90)          kpl 
Nautiluksesta Arandaan (49,90)           kpl
Vaarallisilla vesillä (39,90)          kpl
jokin muu teos:                                                                                               kpl

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ

Pelastamme Itämeren ja sen 
perinnön tuleville sukupolville.

www.johnnurmisensaatio.fi

TELEGRAMMI 

Toimitus: John Nurmisen Säätiö
Taitto: Kati Lomma-Ketonen

Painosmäärä: 5 000

Telegrammi postitetaan rekisteris-
sämme oleville asiakkaillemme 

sekä yhteistyö kumppaneillemme 
3-4 kertaa vuodessa. 

Yhteydenotot ja muutokset 
tilaajatietoihin:

rekisteri@jnfoundation.fi

BALTIC SEA SERVICES OY
on John Nurmisen Säätiön 
tytäryhtiö ja vastaa säätiön 
kustantamien kirjojen sekä 

muiden tuotteiden myynnistä ja 
markkinoinnista.

Baltic Sea Services Oy
Pasilankatu 2

00240 Helsinki

kauppa@jnfoundation.fi

SEURAA MEITÄ:

@johnnurmisensaatio 

@johnnurmisensaatio 

@jnurmisensaatio 

John Nurmisen Säätiö

John Nurmisen Säätiö

 

Vastaanottaja
maksaa

postimaksun
 

Mottagaren
betalar
portot

Tilaan John Nurmisen Säätiön Uutisia Itämerestä -kirjeen sähköpostiini. Kahden kuukauden välein 
ilmestyvä uutiskirje kertoo säätiön toiminnasta ja hankkeiden etenemisestä sekä Itämeren tilasta.

Minulle saa lähettää sähköpostia säätiön tapahtumista, varainkeruukampanjoista, uutisista, 
tuotetarjouksista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Tilaan paperisen Telegrammin.

Tilaaja:                                                                                                                                           

Osoite:                                                                                                                                           

Sähköposti tai puhelinnumero postin saapumisilmoitusta varten:                                                                                                                               

Telegrammi- ja sähköpostitilausten käsittely- ja toimituskulut ovat 7 euroa / tilaus (sisältää toimituksen nouto-pisteeseen). Yli 50 
euron tilaukset toimitamme veloituksetta noutopisteeseen. Henkilötietoja käsitellään Baltic Sea Services Oy:n ja säätiön asiakas- ja 
tukijarekisterin tietosuojaselosteiden mukaisesti. Tietosuojaselosteet: www.johnnurmisensaatio.fi/tietoa-meista/rekisteriseloste

J O H N  N U R M I S E N  S Ä Ä T I Ö

MATTI LAINEMA

Arktinen 
ruletti

 Tilaa tuotteita
• säätiön verkkokaupasta johnnurmisensaatio.fi/kauppa
• sähköpostilla kauppa@jnfoundation.fi 
• alla olevalla kupongilla

VAARALLISILLA VESILLÄ
SALAKULJETUSTA JA SEPRA- 
KAUPPAA SUOMENLAHDELLA

39 90

ARKTINEN RULETTI

29 90

NAUTILUKSESTA ARANDAAN
SUOMALAISEN 
MERENTUTKIMUKSEN TARINA 

49 90

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ 
 -EMALIMUKI 3,7 DL 

1890

MEREN MUISTI 
HAVETS MINNE

39 90

MAAILMA PIIRTYY 
KARTALLE

89 90

JÄLLEEN 
SAATAVILLA! 


