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sisäLLysLuetteLo

John Nurmisen Säätiö on perustettu vuonna 1992 
Juha Nurmisen aloitteesta vaalimaan suomalaisen me-
renkulun ja merihistorian kulttuuriperintöä. Säätiön 
tarkoitus on avata ja tehdä tutuksi Itämeren merkit-
tävää kulttuuriperintöä paitsi asiantuntijoille myös 
suurelle yleisölle. 

John Nurmisen Säätiön kokoelma koostuu meri-
taiteesta, meriantiikista, antiikkikartoista ja meren-
kulkuun liittyvästä esineistöstä. Säätiö on järjestänyt 
meriaiheisia näyttelyitä ja julkaissut merihistoriaan ja 
meritaiteeseen liittyviä kirjoja jo kahden vuosikym-
menen ajan.

John nurmisen säätiö

Suomalaisen merenkulun ja merihistorian kulttuu-
riperinteen vaalimisen lisäksi säätiö tekee myös ym-
päristönsuojelutyötä Itämeren hyväksi. Säätiö laajensi 
toimintaansa ympäristönsuojeluun vuonna 2004 
Juha Nurmisen lahjoittaman alkupääoman turvin. 
Tällöin säätiö käynnisti toisena toimintalinjanaan 
Puhdas Itämeri -ympäristöhankkeet. Hankkeiden 
tavoite on vähentää Itämeren rehevöitymistä sekä 
pienentää Suomenlahdella tapahtuvan öljyonnetto-
muuden riskiä.
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turva-hankkeessa on myös edistytty kiitettävästi ja 
Liikennevirasto vie nyt hanketta vahvasti eteenpäin. 

Vuonna 2011 tuuletukseen oli syytä myös merihis-
torian puolella, kun vuoden 2010 joulukuussa jul-
kaistu Kustaa III ja Suuri Merisota valittiin Tieto-Fin-
landia 2011 -palkintoehdokkaaksi. Loppuvuodesta 
säätiön merikirjojen siniseen sarjaan tuli täydennys-
tä, kun Derek Wilsonin alkuteoksesta suomennettu 
Seitsemän meren purjehtijat julkaistiin Kirjamessuilla. 
Tänä vuonna julkaisuvuorossa on kirja löytöretkeili-
jöiden matkoillaan kohtaamasta eläinten ja olioiden 
ihmeellisestä maailmasta. Kustaa III -teokselle mie-
titään jatkoa. Tarkoitus on valottaa Oolannin sodan 
kulkua sodan lopulta hävinneen Venäjän perspek-
tiivistä. Viemme myös eteenpäin 2014 julkaistavaa 
suurteosta maailmankartan kulttuurihistoriasta. 

Kustannustoiminnassa mietimme myös uusia 
avauksia ja uudistumista. Säätiön hallituksessa tam-
mikuussa 2012 aloittaneet uudet jäsenet Annamari 
Arrakoski-Engardt ja Hannu Syrjänen tuovat meille 
arvokasta kustannus- ja media-alan osaamista.

Kiitän niitä monia julkisen ja yksityisen sektorin 
edustajia, jotka ovat vapaaehtoispohjalta tukeneet 
säätiön toimintaa ja antaneet asiantuntijaverkostonsa 
käyttöömme. Kiitos myös niille monille Puhdas Itä-
meri -hankkeen tukijoille, joita ilman lahjoitusvaroin 
rahoitettava ympäristötyömme ei olisi mahdollista. 

Hallituksen joulukuussa 2011 jättäneelle Kari Rai-
violle lämmin kiitos arvokkaasta panoksesta hallituk-
sen työskentelyssä sekä monipuolisesta asiantuntijuu-
desta säätiön toiminnan kehittämisessä. Niinikään 
kiitokset säätiön hallitukselle aktiivisuudesta sekä 
säätiön asiamiehelle Erik Båskille luovasta ja tarmok-
kaasta otteesta säätiön asiamiehenä ja operatiivisen 
toiminnan vetäjänä.

Helsingissä, maaliskuussa 2012

Merenkulkuneuvos Juha Nurminen
Hallituksen puheenjohtaja
John Nurmisen Säätiö

haLLituksen PuheenJohtaJan tervehDys

Vuosi 2011 oli säätiölle historiallinen. Tunnelma oli 
juhlava, kun kokoonnuimme kesäkuussa tukijoiden 
ja yhteistyökumppaneidemme kanssa Pietarin Poh-
joiselle Puhdistamolle juhlimaan ensimmäisen ympä-
ristöprojektimme valmistumista. Päätösjuhlallisuuk-
sissa totesin, että toista Pietarin vertaista yksittäistä 
projektia ei Itämerellä ole näköpiirissä. 

Vuoden 2012 alussa paljastui kuitenkin uusi 
Itämerta rehevöittävä suuren kokoluokan pistekuor-
mittaja Fosforit-lannoitetehtaan alueella Kingiseppis-
sä Luoteis-Venäjällä. Tieto tästä ennestään tuntemat-
tomasta Suomenlahteen päätyvästä, säätiön Pietarin 
projektin suuruisesta fosforipäästöstä järkytti meitä 
Itämeren pelastajia. 

Dramaattinen uutinen ei tee tyhjäksi ponnisteluja 
Pietarissa ja monella muulla puhdistamolla. Tässäkin 
tapauksessa onni onnettomuudessa on, että kyseessä 
on yksittäinen kuormittaja. Tällöin on loistava mah-
dollisuus kohdennetuille, kustannustehokkaille ja 
nopeille päästövähennyksille, jos halua löytyy. Tätä 
kirjoittaessani keskusteluyhteydet on avattu ja säätiö 
on osana suomalaista työryhmää tarjonnut apuaan ja 
tietotaitoaan päästöjen nopeaksi taltuttamiseksi. 

Juhlapuheiden – tai ikävien yllätysten – ei pidä an-
taa viedä huomiota oleellisesta. Itämeren tulevaisuus 
ratkaistaan sinnikkäällä arkipäivän työllä valuma-alu-
een puhdistamoilla. 

Yksi säätiön mittaluokaltaan ja ympäristövaikutuk-
seltaan merkittävimmistä kohteista on Valko-Venäjä, 
jossa käynnistettiin EU-rahoitteinen PRESTO-pro-
jekti vuoden 2011 marraskuun lopussa. Tankkeri-

Juha nurminen Pietarin Pohjoisen Puhdistamon 
loppujuhlallisuuksissa 28.6.2011.

euroa. Tarve voi kasvaa, mikäli hankkeiden aikataulut 
pitenevät. Vuonna 2011 varoista 45 % tuli yrityksiltä 
ja 38 % yksityishenkilöiltä. Julkinen rahoitus kattoi 
14 % tuesta ja loput 3 % oli pääoman tuottoja. Jul-
kinen rahoitus, joka on myönnetty säätiön kokonaan 
tai osittain koordinoimille projekteille, mutta joka ei 
näy säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden tuloslaskel-
massa, on noin 6,8 MEUR.

Säätiön pitkäaikaisten suurtukijoiden, Fortumin, 
Nokian, Sanoman ja ympäristöministeriön tuki on 
tuonut toimintaan jatkuvuutta. Viime vuoden ta-
paan säätiö on saanut merkittävää tukea lahjoitettuna 
työpanoksena. Esimerkiksi Tankkeriturva-hankkeessa 
vuoden 2011 työpanosta lahjoittivat Castrén ja Snell-
man ja Adage. Sanoma puolestaan lahjoitti mediati-
laa, minkä kautta säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet 
ovat saaneet näkyvyyttä ja tunnettuutta. Tämän vuo-
sikertomuksen painotyön on viime vuoden tapaan 
lahjoittanut Edita Prima Oy.

Tällä hetkellä varoja kerätään Puhdas meri -hank-
keiden 2500 tonnin tavoitteesta uupuvan noin 500 
vuotuisen fosforitonnin vähentämiseen. Rahoituksen 
tarve on kuitenkin toistaiseksi epävarma, sillä hanke-
kohteita ei ole vielä identifioitu. Lisäksi varoja kerä-
tään ENSI-palvelun käyttöönottokuluihin. 

Kehotan lukijoita tutustumaan rahoittajiemme 
ajatuksiin yritysvastuusta. Kiitän lämpimästi Anne 
Brunilaa, Jaakko Rauramoa ja Kirsi Sormusta heidän 
panoksestaan tämän vuoden vuosikertomukseemme. 

Kiitän myös säätiön toimintalinjojen vetäjiä Maria 
Grönroosia, Pekka Laaksosta ja Marjukka Porvaria 
sekä koko säätiön aikaansaavaa joukkuetta hienosta 
työstä vuonna 2011.

Helsingissä, maaliskuussa 2012

Erik Båsk
Asiamies
John Nurmisen Säätiö

Viime vuoden tapaan julkaisemme säätiön toiminnan 
kuvauksen ja vuosikertomuksen yhdistettynä. Tarkoi-
tus on antaa seikkaperäinen kuva säätiön toiminnasta 
ja taloudellisesta tilanteesta.

Vuosikertomuksen lopusta löytyvät vuoden 2011 
tilin päätöstiedot. Tuloslaskelmassa säätiön toimin-
talinjat on eroteltu omiksi kokonaisuuksikseen. 
Merihistorian toimintalinja rahoitetaan julkaisu-
toiminnan tuotoilla sekä säätiön sijoitustoiminnan 
tuotoilla. Säätiön varainhoito kilpailutettiin vuonna 
2011. Säätiön ympäristötoiminta, ns. Puhdas Itämeri 
-hankkeet, käsitellään kirjanpidossa erikseen, koska 
ne rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla ja julkisella 
rahoituksella. Näin taataan, ettei lahjoituksilla rahoi-
teta muuta John Nurmisen Säätiön toimintaa.

Merihistorian toimintalinjan kulujäämä oli viime 
vuonna 113 956 euroa, josta kirjavarastossa tehtyjen 
poistojen osuus oli 56 687 euroa. Säätiön tulevien 
vuosien haasteena onkin, miten tuoda sen arvokkaat 
kokoelmat ja sisältö kustannustehokkaasti suuren 
yleisön ulottuville. Viime vuosina julkaistujen uusien 
teosten ja näyttelyiden kohdalla on käynyt selväksi, 
että perinteisen näyttely- ja kustannustoiminnan rin-
nalle tarvitaan kyvykkyys toimia myös uusissa jul-
kaisukanavissa. Maistiainen tästä oli Kuuaseman ja 
Nokian kanssa yhteistyössä tehty Koillisväylän löytä-
misestä kertova Extreme North -opetuspeli. 

Nuoresta iästään huolimatta säätiö on arvostettu 
toimija Itämeri-kentässä. Viime vuonna loppuun saa-
tettu Pietarin-projekti oli meille tärkeä merkkipaalu. 
Teemme hartiavoimin töitä sen eteen, että maineem-
me tekoihin keskittyvänä, kustannustehokkaana ja 
vastuullisena ympäristötoimijana säilyy. Säätiöllä ei 
ole henkilökuntaa palkattuna varainhankintaan, jo-
ten yritysten ja yksityisten kansalaisten halu tukea 
Itämeren suojelua on ratkaisevaa toimintamme on-
nistumisen kannalta. 

Vuonna 2011 säätiön Puhdas Itämeri -hankkeille 
kerättiin lahjoituksia yli 900 000 euroa, joka on 
samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2011 
loppuun mennessä varoja on kerätty yhteensä noin 
7,7 miljoonaa euroa, joista noin 5,1 miljoonaa eu-
roa on käytetty hankkeisiin. Nyt suunnitteilla ole-
viin hankkeisiin varattu summa on 2,6 miljoonaa 

asiamiehen aLkusanat
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Puhdas meri -hankkeet

Pietarin Pohjoisen jätevedenpuhdistamon raken-
nus- ja asennustyöt saatiin valmiiksi kesäkuussa 
2011. näin kaikilla Pietarin kolmella suurimmalla 
puhdistamolla on käytössään kemiallinen fosfo-
rinpoisto. hankkeen ansiosta suomenlahden vuo-
sittainen fosforikuorma on pienentynyt yli 1000 
tonnilla. kesäkuun lopussa Pietarin vesilaitoksella 
järjestettiin päättäjäisjuhlat hankkeen valmistumi-
sen kunniaksi. suomesta kunniavieraana oli tasa-
vallan presidentti tarja halonen. heinäkuussa 2011 
sovittiin vielä puhdistustuloksen jatkoseurannasta. 

Luoteis-venäjällä sijaitsevan hatsinan vesilaitok-
sella tehtiin vuoden 2011 aikana tekninen suunni-
telma tehostetun fosforinpoiston käynnistämisestä.

viipurin vesilaitoksen kemiallisen fosforinpoiston 
koekäyttö saatiin päätökseen keväällä 2011. sen 
pohjalta tehtiin suunnitelma pysyvästä puhdistus-
järjestelmästä syksyllä 2011. 

Pure-hankkeessa toteutettiin vuonna 2011 fos-
forinpoistoa ja lietteenhallintaa tehostavien laittei-
den tarjouskilpailut riian ja Jurmalan vesilaitoksilla. 
Laitteiden asennukset valmistuvat vuonna 2012. 
vuoden 2011 aikana toteutettiin myös teknisiä sel-
vityksiä Brestissä sekä järjestettiin kaksi seminaaria.

säätiön ja itämeren kaupunkien liiton (uBC) yh-
teiselle, valko-venäjän jätevesien puhdistukseen 
keskittyvälle Presto-hankkeelle saatiin myöntei-
nen rahoituspäätös kesäkuussa 2011. Projektin aloi-
tuskokous järjestettiin marraskuun lopussa minskis-
sä. säätiö vastaa hankkeessa teknisistä selvityksistä 
neljän kaupungin jätevedenpuhdistamoilla sekä 
näiden puhdistamojen investointisuunnitelmista.

vuoden 2011 aikana on lisäksi selvitetty Lenin-
gradin alueen eläintilojen päästöjen vähentämi-
seksi toteutettavaa hanketta vammeljoen varressa 
sijaitsevan udarnikin kanalan kanssa.

meriymPäristö

tankkeriturva-hanke

tankkeriturva-hanketta toteutettiin tiiviissä yhteis-
työssä merenkulun avaintoimijoiden kanssa. Pääyh-
teistyökumppani on Liikennevirasto.

tammikuussa 2011 viimeisteltiin ensi-palvelun ti-
lausspesifikaatio, joka luovutettiin Liikennevirastolle 
palvelun kilpailutusta varten. Liikennevirasto valitsi 
ensi-portaalin ja reitintarkastuksen toimittajan loka-
kuussa.

Palvelun hyvän käytettävyyden varmistamiseksi 
käytettävyysasioihin erikoistunut suunnittelutoimis-
to adage toteutti ensi-portaalin käyttöliittymän de-
mon, joka valmistui lokakuussa 2011. 

Liikennevirasto on vuoden 2011 aikana aloittanut 
hankkeen edistämisen venäjän ja viron viranomais-
ten kanssa koko suomenlahden kattavaksi. 

Puhdas itämeri -hankkeiden 
varainhankinta ja viestintä

säätiön Puhdas itämeri -hankkeille kerättiin lahjoi-
tuksia yhteensä 921 853 euroa vuoden 2011 aikana. 
vuonna 2011 yritysten osuus lahjoituksista oli noin 
45 prosenttia ja julkisen sektorin 14 prosenttia. yksi-
tyisten lahjoitusten osuus oli 38 prosenttia ja loput 
3 prosenttia pääoman tuottoja. yksityishenkilöiden 
tekemillä merkkipäivälahjoituksilla kerättiin lähes 
115 000 euroa. 

nokia ja John nurmisen säätiö sopivat nokian 
tuen säätiön Puhdas itämeri -hankkeille jatkuvan 
vuosina 2011–2012. 

onninen ja John nurmisen säätiö solmivat kaksi-
vuotisen sopimuksen säätiön Puhdas itämeri -hank-
keiden tukemisesta. onninen toimittaa säätiön vii-
purin hankkeeseen vähintään 50 000 euron edestä 
laitteita vuonna 2011, ja hatsinan hankkeeseen 
vähintään 50 000 euron edestä laitteita vuonna 
2012.

maaliskuussa Ålandsbanken myönsi 51 000 eu-
ron luontotilibonuksen John nurmisen säätiön fos-
forinpoiston tehostamishankkeelle viipurissa.

vuoDen 2011 PäätaPahtumat

merihistoria

sanoma teki säätiölle 200 000 euron lahjoituksen 
keväällä 2011 (kirjattu säätiön vuoden 2010 tilin-
päätökseen). Lisäksi sanoma lahjoitti John nurmi-
sen säätiölle mediatilaa noin 260 000 euron arvosta 
vuonna 2011. mediayhteistyö sanoman kanssa jat-
kui kesällä mainoskampanjalla sanoman eri medi-
oissa. kesäkampanjan printtimainoksissa teemana 
oli säätiön Pietarin-projekti. Helsingin Sanomissa 
julkaistu mainos palkittiin suomen markkinointilii-
ton hopeajyvällä. kesäkuussa Helsingin Sanomissa 
julkaistiin Helsingin Sanomien ja Wsoy:n kanssa yh-
teistyössä ”muumit ja itämeri” -liite. Lisäksi valituis-
sa sanoma magazinen lehdissä oli kesä-elokuussa 
printtimainoskampanja ja nelosen kanavilla pyöri 
heinäkuussa säätiön tv-mainos. 

elokuussa 2011 nokia-talossa järjestettiin Club 
itämeri Puhdas itämeri -hankkeiden tukijoille ja 
sidos ryhmille. Paikalla oli noin 100 vierasta kuule-
massa Puhdas itämeri -hankkeista ja varainhankin-
nan tilanteesta. 

John nurmisen säätiö ja nordea Pankki suomi 
alle kirjoittivat lokakuussa yhteistyösopimuksen, 
jonka mukaan nordea tukee John nurmisen säätiön 
Puhdas itämeri -hankkeita taloudellisesti ja asian-
tuntijatyöpanoksin.

helsingin kaupunginmuseon hakasalmen huvi-
lan Merelle-näyttelyssä 27.5.2011–8.1.2012 oli esillä 
säätiön tankkeriturva-hankkeeseen liittyvää materi-
aalia sekä Jukka nurmisen vedenalaisia kuvia.

näyttelytoiminta

säätiö osallistui lokakuussa 2011 helsingin kirja-
messuille. säätiön osastolla oli kustaa iii:n meri-
sotia ja maailmanympäripurjehduksen historiaa 
esittelevä näyttely. 

koillisväylän historiaa esittelevä älypuhelinpeli 
Extreme North julkaistiin yhteistyössä nokian kanssa 
kesäkuussa 2011.

julkaisutoiminta

kesäkuussa julkaistiin venäjänkielinen versio Mare 
Balticumista. Painos oli 1000 kpl.

Derek Wilsonin alkuteoksesta Juha ruusuvuoren 
suomentama seitsemän meren purjehtijat – Suurten 
maailmanympärimatkojen viisi vuosisataa julkaistiin 
lokakuussa. Painos oli 2000 kpl. 

säätiön vuonna 2010 julkaisema teos Kustaa III ja 
suuri merisota – Taistelut Suomenlahdella 1788–1790 
valittiin marraskuussa vuoden 2011 tieto-Finlandia 
-palkintoehdokkaaksi. kirjasta otettiin marraskuus-
sa 1000 kappaleen toinen painos.

kokoelmat

meritaidekokoelmaan hankittiin adolf Bockin öljy-
maalaus Uljaksen upotus Raumanmerellä (1954). 
käsi kirjastoon hankittiin merenkulun ja kartografi-
an historiaan liittyviä teoksia.

John nurmisen säätiön kokoelmien inventointi, 
karttojen siirtäminen uusiin arkistolaatikostoihin ja 
esinevaraston järjestäminen jatkui syyskuun lop-
puun asti.

muu toiminta

vuoden 2011 aikana julkaistiin neljä säätiön toimin-
taa esittelevää JNS-Uutiset -lehteä, jonka painosmää-
rä oli 4000 kpl.

Perustettiin merihistorian toimintalinjan neu-
vonantajaryhmä, joka kokoontui vuoden aikana 
kolme kertaa.
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john nurmisen säätiÖn hallitus

Juha nurminen
hallituksen puheenjohtaja

sari Baldauf

annamari arrakoski-engardt

sirpa ojala

Jouko Lönnqvist
hallituksen varapuheenjohtaja

Peter Fagernäs

hannu syrjänen 

Juhani kaskeala

veli sundbäck

haLLitus
Juha nurminen, pj. Jouko Lönnqvist, vpj.
annamari arrakoski-engardt, sari Baldauf, Peter Fagernäs, Juhani kaskeala, sirpa ojala, 
veli sundbäck, hannu syrjänen

näytteLyt JuLkaisut kokoeLmat PuhDas meri

neuvonantaJaryhmä 
– PuhDas meri
veli sundbäck, Jns, pj.
Jaakko henttonen, eBrD
Lea kauppi, syke
timo rajakangas, um
Juhani Lönnroth
Liisa rohweder, WWF
timo tanninen, ym
Johnny Åkerholm, niB

neuvonantaJaryhmä – merihistoria 
Juha nurminen, Jns, pj.
annamari arrakoski-engardt, akateeminen kirjakauppa
riitta kaivosoja, oPm
Juhani kostet, museovirasto
markku Löytönen, helsingin yliopisto
henrik meinander, helsingin yliopisto
marjo nurminen, tietokirjailija
klaus oesch, Futuria oy
esko rahikainen, kansalliskirjasto

tankkeriturva

neuvonantaJaryhmä 
– tankkeriturva
Juhani kaskeala, Jns, pj
matti aaltonen, Liikennevirasto 
osmo kammonen, neste oil
kari kosonen, Finnpilot Pilotage
matti möttönen, rajavartiolaitos
veli-Jukka Pennala, merivoimat 
tuomas routa, trafi
Pekka valjus

erik Båsk, asiamies
tuula Putkinen, viestintäpäällikkö

merihistoria
maria Grönroos, johtaja, merihistoria

meriymPäristö
marjukka Porvari, johtaja, Puhdas meri
elena kaskelainen, projektipäällikkö, Puhdas meri
tuuli ojala, projektipäällikkö, Puhdas meri
viivi moll, projektipäällikkö, Puhdas meri
miina mäki (äitiyslomalla), Puhdas meri

Pekka Laaksonen, johtaja, tankkeriturva
Jussi tuurnala, projektipäällikkö, tankkeriturva
maija salmiovirta, projektikoordinaattori, tankkeriturva

John Nurmisen Säätiön toiminnasta vastaa hallitus. 
Hallitus päättää, mitkä julkaisut, näyttelyt ja ympäris-
töhankkeet toteutetaan, sekä asettaa näille tavoitteet ja 
aikataulut. Lisäksi hallitus ohjaa ja valvoo säännöllisesti 
hankkeiden ja projektien etenemistä sekä säätiön ta-
loudellista tilaa. Säätiön hallituksen puheenjohtajana 
vuonna 2011 toimi Juha Nurminen ja varapuheenjoh-
tajana Jouko Lönnqvist. Jäseninä olivat Sari Baldauf, 
Peter Fagernäs, Juhani Kaskeala, Sirpa Ojala, Kari 
Raivio ja Veli Sundbäck. Hallitus kokoontui vuoden 
aikana kahdeksan kertaa. Kari Raivio erosi hallituksesta 
vuoden 2011 lopussa. Hallitukseen valittiin vuoden 
2012 alussa uusina jäseninä Annamari Arrakoski-En-
gardt ja Hannu Syrjänen. Vuonna 2011 hallituksen 
jäsenille maksettiin 1700 euron kertakorvaus ja 400 
euron kokouspalkkiot. Kaikki hallituksen jäsenet eivät 
vastaanottaneet palkkiota hallitustyöskentelystä. 

Säätiön toimintalinjoja tukevat tärkeistä sidosryh-
mien edustajista ja asiantuntijoista kootut neuvon-
antajaryhmät. Ryhmien jäsenet toimivat vapaaehtois-
pohjalta eikä heille makseta kokouspalkkioita. Juha 
Nurminen on Merihistorian neuvonantajaryhmän 

puheenjohtaja. Ryhmä kokoontui vuoden 2011 ai-
kana kolme kertaa. Hallituksen jäsen Veli Sundbäck 
toimii vuoden 2011 aikana kolme kertaa kokoontu-
neen Puhdas meri -hankkeiden neuvonantajaryhmän 
puheenjohtajana. Tankkeriturva-hankkeen neuvonan-
tajaryhmää puolestaan johtaa hallituksen jäsen Juhani 
Kaskeala. Ryhmä kokoontui viisi kertaa vuoden 2011 
aikana. 

Säätiön toimintaa ja kymmentä työntekijää johtaa 
asiamies Erik Båsk. Tuula Putkinen toimii säätiön 
viestintäpäällikkönä. Maria Grönroos vastaa säätiön 
merihistorian toimintalinjasta. Osa-aikaisena harjoit-
telijana merihistorian parissa työskenteli Sofia Silvo. 

Puhdas Itämeri -hankkeissa oli vuonna 2011 yh-
teensä kuusi työntekijää. Marjukka Porvari johtaa 
Itämeren fosforipäästöjen vähentämiseen tähtääviä 
Puhdas meri -hankkeita; projektipäälliköinä toimivat 
Elena Kaskelainen ja Tuuli Ojala. Lisäksi Viivi Moll 
aloitti maaliskuussa 2012 PRESTO-hankkeen pro-
jektipäällikkönä. Pekka Laaksonen on Tankkeriturva-
hankkeen johtaja, Jussi Tuurnala projektipäällikkö ja 
Maija Salmiovirta projektikoordinaattori. 

John nurmisen säätiön haLLitus Ja henkiLökunta 

john nurmisen 
säätiön organisaatio 
neuvonantaja-
ryhmien jäsenet ovat 
mukana säätiön työssä 
vapaaehtoispohjalta. 
he tukevat säätiön 
toimintaa antamalla 
aikaansa ja asiantuntija-
verkostonsa säätiön 
käyttöön.
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John Nurmisen Säätiön merihistoriaan painottuva 
kulttuuritoiminta on keskittynyt merenkulun, löy-
töretkeilyn ja kartografian historiaan, ja näiden tun-
netuksi tekemiseen. Toiminnan pohjana ovat säätiön 
meritaide-, meriantiikki- ja antiikkikarttakokoelmat. 
Säätiö kustantaa julkaisuja, järjestää näyttelyitä ja lainaa 
aineistoaan näyttelyihin. Säätiö ei jaa apurahoja, mutta 
tukee harkintansa mukaan merihistoriallisia hankkeita. 
Merihistorian toimintalinja rahoitetaan mahdollisilla 
pääsylippu- ja sponsorituotoilla sekä julkaisutoiminnan 
ja säätiön sijoitustoiminnan tuotoilla.

kokoelmat

Säätiön toiminnan pohjana ovat John Nurminen 
Oy:hyn vuosien varrella kerätyt kokoelmat meritai-
teesta, antiikkikartoista ja meriantiikista. Merenkulku-
neuvos Matti Nurminen aloitti kokoelmien keräämisen 
1930-luvulla varustamona toimineessa perheyhtiössä. 
Hän hankki Pariisista antiikkikarttakokoelman ensim-
mäiset, Suomen aluevesiä kuvaavat merikartat vuodelta 
1764. Säätiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja Juha 
Nurminen on isänsä tavoin täydentänyt kokoelmia yli 

säätiön pienoismallikokoelman helmiin kuuluu tunnettuja laivatyyppejä. hollantilainen flöitti oli 1600-luvun tyypillinen 
kauppalaiva, joka kuljetti tavaraa erityisesti lähiliikenteessä Pohjois-euroopan meriteillä. se oli luotettava ja turvallinen, 
ja ennen kaikkea halpa rakentaa ja käyttää. Flöitti oli kolmimastoinen, ja yksinkertaisen takilan käsittelyyn tarvittiin vain 
vähän miehiä. tilavassa lastiruumassa pystyttiin kuljettamaan kaikenlaista lastia. Flöitin päärynämäisen muodon ansiosta 
veronmaksussa pystyttiin ”huijaamaan” – verot kun maksettiin yläkannen leveyden mukaan.

kuvat: rauno träskeLin

kokoeLmat, näytteLy- Ja JuLkaisutoiminta

edellinen aukeama: kartta ”morskaJa isPravnaJa karta Porta sveaBurGa” on päivätty kuvaamaan heinäkuun 
kuudetta 1788, jolloin ruotsin laivasto oli venäjää vastaan käytyjen meritaistelujen jälkeen suojautunut suomenlinnan 
turviin. kartan lounaiskulmassa on kuvattuna liekkien vallassa oleva ruotsalainen laiva, joka oli syttynyt tuleen paetessaan 
neljän muun laivan kanssa viaporiin. suomenlinnan merilinnoitus (ent. viapori), jonka rakentaminen aloitettiin 1748, 
toimi kustaan merisotien aikana saaristolaivaston korjaustelakkana ja mahdollisti osaltaan ruotsinsalmen meritaistelun 
voiton 1790.

merihistorian toimintaLinJa
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John nurmisen säätiön huolintatalossa 
sijaitseviin kokoelmiin tutustuu 
vuosittain satoja vieraita. näyttelytilassa 
on esillä kokoelman helmiä sekä John 
nurmisen varustamohistoriaan liittyvää 
esineistöä.

englantilainen kronometri 1800-luvulta. 
John nurmisen säätiön meriantiikkikokoelmaan 
kuuluu erilaisia navigointi-instumentteja, kuten 
kronometrejä eli tarkkuuskelloja. merenkulkijan tai 
kartoittajan pitää tietää aikaero paikkaan, jonka pituusaste 
tunnetaan. Pulman ratkaisi vasta 1700-luvulla brittiläinen 
puuseppä John harrison. hän rakensi kellon, joka pysyi ajassa 
kuukausia, sieti hankalia meri- ja maasto-oloja sekä kesti lämpötila- ja 
kosteusvaihteluita. tällaisia kronometrejä löytöretkeilijät saivat käyttöönsä 
1700-luvun lopulla. James Cook oli ensimmäisiä kronometrin kokeilijoita. 
myöhemmin merenkulkijat täsmäyttivät kellonsa Greenwichin aikaan. 
maailman nollameridiaaniksi oli sovittu vuonna 1884 Greenwich.

30 vuoden ajan. Osa hänen yksityiskokoelmistaan on 
deponoitu säätiön käyttöön. Säätiö ylläpitää ja kartut-
taa kokoelmiaan hankkimalla myös uutta esineistöä ja 
vastaanottamalla lahjoituksia.

John Nurmisen Säätiön museotilat ja pysyvä näyt-
tely sijaitsevat Huolintatalossa Helsingin Länsi-Pa-
silassa. Näytteillä on laivojen pienoismalleja ja me-
renkulkuun liittyviä käyttöesineitä sekä purje- että 
höyrylaivakaudelta. Esillä on myös antiikkikarttoja ja 
meritaidetta. Säätiön kokoelmia esitellään Huolinta-
talossa tilauksesta ryhmille. Kokoelmat ovat lisäksi ol-
leet esillä useissa teemaltaan vaihtelevissa näyttelyissä, 
joita on täydennetty monien suomalaisten ja euroop-

palaisten museoiden lainaamilla esineillä. Vuosittain 
kokoelmiin käy tutustumassa satoja ihmisiä.

Meritaide
Säätiön meritaidekokoelmaan kuuluu maalauksia, gra-
fiikkaa ja veistoksia. Kokoelman suomalaisia taiteili-
joita ovat muun muassa Akseli Gallen-Kallela, Björn 
Landström, Lasse Malmlund ja Henrik Tikkanen. 
Suomessa vuosisadan alussa vaikuttaneen saksalaisen 
professori Adolf Bockin meri- ja laivamaalauksia on 
kokoelmassa useita. Kaikkiaan meritaidekokoelmassa 
on noin 150 teosta.

th norlingin maalauksessa lastihöyrylaiva s/s Aina Maria Nurminen ja 
hinaaja Juha Nurminen. Aina Maria Nurminen ajoi vuonna 1953 miinaan 
kielin edustalla eikä sen korjaaminen enää kannattanut.
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Meriantiikki
Meriantiikkikokoelmaan kuuluu lukuisa joukko 
meren kulkukojeita ja -laitteita, laivojen pienoismalle-
ja, merenkulkijoiden työkaluja ja käyttöesineitä sekä 
purje- että höyrylaivakaudelta. Säätiöllä on myös meri-
historiallisesti arvokas laivojen pienoismallikokoelma, 
jossa on laivoja viikinkialuksista 1800-luvun polaari-
aluksiin. Pienoismallit on rakennettu merenkulku-
museoiden valvonnassa.

Antiikkikartat
Säätiön antiikkikarttakokoelmassa on aarteita 1400-lu-
vun maailmankartoista 1700-luvun Itämeren meri-
kortteihin. Karttakokoelmassa on nykyisin kaiken 
kaikkiaan tuhat karttaa, kartastoa, karttapalloa ja 
harvinaista kirjaa. Näihin sisältyy Itämeren ja Pohjolan 
alueen meri- ja kaupunkikarttoja sekä arktisia karttoja.

näyttelytoiminta

John Nurmisen Säätiö on järjestänyt perustamisestaan 
lähtien 13 näyttelyä merenkulun, löytöretkeilyn ja 
kartografian historiaan sekä meritaiteeseen liittyen. 

Näyttelyt ovat osaltaan tehneet säätiön kokoelmia 
tunnetuksi. Laajan kansainvälisen yhteistyön ansiosta 
niissä on voitu tuoda esille monien maiden meri- ja 
taidemuseoista, arkistoista ja kirjastoista lainattua esi-
neistöä. Näyttelyiden tavoite on ollut tuoda esille au-
tenttista, ainutlaatuista esineistöä ja kuvamateriaalia, ja 
sen kautta tuoda merellinen historia mahdollisimman 
monen ulottuville. Näyttelyt ovat tavoittaneet paitsi 
harrastajapiirit myös suuren yleisön. Säätiö on toteutta-
nut näyttelyitä usein rinnakkain kirjahankkeiden kans-
sa. Lähestymistavalla on syvennetty kirjan ja näyttelyn 
usein hieman eri tavoin painottunutta, mutta yhteistä 
teemaa. Näyttelyitä on järjestetty säätiön omissa tiloissa 
Huolintatalossa, sekä muun muassa Helsingin kau-
punginmuseon ja Museoviraston tiloissa. Ultima Thule 
-näyttely matkasi lisäksi Tukholman Merihistorialliseen 
museoon vuonna 2002.

Julkaisutoiminta

John Nurmisen Säätiö on julkaissut kaikkiaan 20 kirjaa. 
Julkaisujen tavoitteena on tehdä tunnetuksi merellisen 
historian aihepiiriä. Teoksissa pyritään yhdistämään 

meriantiikkikokoelman 
harvinaisuus on s/s Inkeri 
Nurminen I:n kokonainen 
kapteeninsalonki vuodelta 
1892. se on pystytetty 
huolintataloon ja toimii 
nykyisin kokoushuoneena.

john nurmisen säätiön julkaisemat kirjat: 

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
Taide ja meri – Itämeren merimaalareita (2000) suomi/ruotsi
Suomenlahden albumi (1999) suomi/venäjä
Mare Balticum – 2000 vuotta Itämeren historiaa (1995) suomi, ruotsi, englanti, saksa, venäjä
Koillisväylä – Viikingeistä Nordenskiöldiin (1992) suomi, ruotsi, englanti

tieto- ja taidekirjojen parhaimmat puolet. Kirjojen 
aineistona ja kuvituksessa käytetään säätiön omia 
antiikkikartta-, meritaide- ja meriantiikkikokoelmia. 
Teokset ovat yleistajuisia tietokirjoja merenkulusta, 
kartografiasta, meritaiteesta ja löytöretkistä. Kirjoit-
tajat ovat alansa asiantuntijoita. Teosten valmistelussa 
on useimmiten toiminut apuna laajempi, eri alojen 
asiantuntijoista koostuva toimitusneuvosto. Säätiön 
hyvät kontaktit kymmeniin kirjastoihin, arkistoihin ja 
museoihin ympäri maailmaa ovat auttaneet sisältöjen ja 
kuvituksen koostamisessa. Kiinnostavan ja yleistajuisen 
tekstin lisäksi teoksissa on panostettu kuvamaailmaan, 
visuaalisiin yksityiskohtiin ja painojälkeen. Kirjoissa on 
kuvituksena ainutlaatuista, myös ennen julkaisematon-
ta kuvamateriaalia maailman museoista ja arkistoista.

neuvonantajaryhmä

Merihistorian toimintalinjan toimintaa tukevaan neu-
vonantajaryhmään kuuluvat hallituksen puheenjohtaja 
Juha Nurmisen lisäksi fil.tri Klaus Oesch, Helsingin yli-
opiston kulttuurimaantieteen professori Markku Löy-
tönen, Helsingin yliopiston historian professori Henrik 
Meinander, Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet, 
kirjallisuustutkija ja Kansalliskirjaston kirjastonhoitaja 
Esko Rahikainen, Akateemisen kirjakaupan johtaja 
Anna-Mari Arrakoski-Engardt, kansliapäällikkö Riitta 
Kaivosoja (OKM) ja tietokirjailija Marjo Nurminen. 

meriantiikkikokoelman 
harvinaisuus on s/s Inkeri 
Nurminen I:n kokonainen 
kapteeninsalonki vuodelta 
1892. se on pystytetty 
huolintataloon ja toimii 
nykyisin kokoushuoneena.
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kuunarilaiva Uljas rakennettiin John nurminen 
oy:lle vuonna 1891 ja se oli viimeinen raumalla 
rakennettu purjelaiva. merenkulkuneuvos matti 
nurmisen päätöksestä alus poltettiin vanhoja 
purjelaivaperinteitä noudattaen raumanmereen 
4.6.1950. Polttohautausta oli seuraamassa lukuisia 
laivoja ja veneitä, joiden joukossa oli myös 
höyryalus Inkeri Nurminen. Inkerin äänimerkistä 
Uljaksen juhlaliputus poistettiin ja seuraavasta 
merkistä mastot kaadettiin ja räjähdyspanokset 
sytytettiin. alus vajosi liekehtien meren syvyyksiin. 

saksalainen merimaalari adolf Bock (1890–
1968) maalasi Uljaksen upotus Raumanmerellä 
-taulun valokuvien ja suomi-Filmin dokumentin 
perusteella vuonna 1954. maalauksia tehtiin 
kolme kappaletta: John nurminen oy:lle, John 
nurminen oy:n hallituksen puheenjohtaja 
Jussi mattiselle ja rauman kauppaseuralle. 
John nurminen oy:n taulu paloi pääkonttorin 
tulipalossa vuonna 1982, mutta mattisen maalaus 
hankittiin säätiön kokoelmiin toukokuussa 2011. 

merihistorian toimintaLinJa vuonna 2011

näyttelyt

John Nurmisen Säätiö järjesti Helsingin kirjamessuilla 
lokakuun 2011 lopussa osastollaan Kustaa III:n meri-
sotia ja maailmanympäripurjehdusta esittelevän näyt-
telyn. Esillä oli säätiön kokoelmiin kuuluvia karttoja, 
öljymaalaus, pienoismalli, navigointi-instrumentti ja 
James Cookin matkapäiväkirja. Säätiön osastolla esi-
teltiin myös Puhdas Itämeri -hankkeita, muun muassa 
Nordea-yhteistyötä.

Säätiö julkaisi kesäkuussa yhteistyössä Nokian ja 
Kuuaseman kanssa säätiön vanhoihin karttoihin pe-
rustuvan älypuhelinsovelluksen Extreme North. Sen 
avulla pelaaja voi tutustua Koillisväylän 400-vuo-
tiseen historiaan ja suunnistaa vanhojen karttojen 
opastamana Barentsin ja Nordenskiöldin jalanjäljissä.

Vuoden aikana säätiön kokoelmia Huolintatalossa 
esiteltiin lukuisille ryhmille ja yksityishenkilöille.

Säätiön omistamat Jukka Nurmisen Itämeren ve-
denalaista maailmaa kuvaavat valokuvat olivat esillä 
Helsingin kaupunginmuseon Merelle-näyttelyssä 
27.5.2011–8.1.2012. Lisäksi säätiö oli mukana näyt-
telyssä kertomassa taistelusta rehevöitymistä vastaan 
ja Tankkeriturva-hankkeesta.

kokoelmat

John Nurmisen Säätiön kokoelmien inventointi ja 
karttojen siirtäminen uusiin arkistolaatikostoihin jat-
kui syyskuun loppuun asti. 

Kokoelmiaan säätiö kartutti vuoden aikana hank-
kimalla Adolf Bockin öljymaalauksen Uljaksen upotus 
Raumanmerellä. Kokoelmiin hankittiin myös niin 
kartografian historian kuin merihistorian aihepiirejä 
käsittelevää kirjallisuutta.

Julkaisut

Säätiö julkaisi vuonna 2011 kaksi uutta teosta. Kesä-
kuussa ilmestyi venäjänkielinen versio Mare Balticu-
mista. Baltiskoje Moren painosmäärä oli 1000 kpl. Teos 
kertoo, miten merenkulku, kauppa, valtapyrkimykset 
ja tiedonvälitys ovat muovanneet Itämeren aluetta kah-
den vuosituhannen aikana.

Lokakuussa julkaistiin englantilaisen Derek Wil-
sonin kirjoittama ja kirjailija Juha Ruusuvuoren 
suomentama Seitsemän meren purjehtijat – Suurten 
maailmanympärimatkojen viisi vuosisataa (alkuteos 
The Circumnavigators. A History. The Pioneer Voyagers 

John nurmisen säätiön ja nokian julkaisema 
Extreme North -älypuhelinpeli tekee koillisväylän 
400-vuotista historiaa tutuksi arktisten 
löytöretkeilijöiden, 1500-luvun lopulla 
koillisväylää etsineen Willem Barentsin ja 
suomalaissyntyisen, koillisväylän ensimmäisenä 
purjehtineen (1878–79) a. e. nordenskiöldin 
matkassa. opetuksellinen seikkailu kulkee säätiön 
kokoelmiin kuuluvien karttojen opastamana. 
samalla pelaaja voi testata selviytymiskykyään 
ja arktista tietämystään pelastamalla retkeilijöitä 
jääkarhuilta ja vastaamalla visaisiin kysymyksiin. 
Pelistudio kuuaseman kehittämä Extreme North 
toimii nokian uusimmissa älypuhelinmalleissa. 
englanninkielisen pelin voi ladata ilmaiseksi 
nokian ovi storesta http://store.ovi.com.
vuoden 2011 aikana peliä käytiin lataamassa yli 
31 000 kertaa.
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säätiön joulukuussa 2010 julkaisema 
teos Kustaa III ja Suuri Merisota 
valittiin vuoden 2011 tieto-Finlandia 
-palkintoehdokkaaksi. vasemmalla 
kirjailija raoul Johnsson.

”Leipäteksti, erinomainen kuvitus, 
perusteelliset kuvatekstit sekä 
autenttiset aikalaiskuvaukset 
rytmittyvät upean taiton myötä 
toimivaksi kokonaisuudeksi.” 
Helsingin Sanomat, 9.1.2011 

”raoul Johnssonin teos kustaa iii:n 
venäjän katariina ii:sta vastaan 
käymästä merisodasta imaisee 
mukaansa vetävällä tekstillään 
ja käsittämättömän upeilla 
aikalaismaalauksillaan ja -piirroksilla, 
joita ei ole aiemmin juuri suomessa 
julkaistu.”
Aamulehti, 4.11.2011 

”raoul Johnssonin kirjoittama 
Kustaa III ja suuri merisota on 
hämmästyttävä suurteos, joka on 
näyttävä kulttuuriteko John nurmisen 
säätiöltä. kauttaaltaan tyylikkään ja 
viimeistä kirjainta myöten huolitellun 
teoksen voi uskoa olevan aarreaitta 
asianharrastajille.” 
mtv.fi, marraskuu 2011

Seitsemän meren purjehtijat on uusin säätiön 
sinisen kirjaston kirja. sarjassa julkaistaan 
laadukasta käännöskirjallisuutta. kirjan esipuheessa 
purjehtija eero Lehtinen tuo esiin suomalaisen 
maailmanympäripurjehduksen vaiheita.
 
Baltiskoje More on säätiön ensimmäinen venäjänkielinen 
kirja. alkuteos Mare Balticum on ilmestynyt nyt viidellä 
kielellä.
 
helsingin kirjamessuilla 2011 säätiön osastolla oli esillä 
maailmanympäripurjehduksiin ja kustaa iii:n merisotiin 
liittyvää esineistöä.

who set off around the Globe, 1989). Kirja kertoo 
maailman ympäripurjehduksen 500-vuotisesta histo-
riasta sekä muun muassa suurista löytöretkeilijöistä 
Fernão Magalhãesista, William Dampierista, James 
Cookista ja monista vähemmän tunnetuista matkai-
lijoista. 

Säätiön vuonna 2010 julkaisema teos Kustaa III ja 
suuri merisota – Taistelut Suomenlahdella 1788–1790 
valittiin marraskuussa vuoden 2011 Tieto-Finlandia 
palkintoehdokkaaksi. Ruotsin ja Venäjän välises-
tä Pohjois-Itämeren herruudesta ja Suomenlahdella 
käytyjen suurten meritaisteluiden vaiheista kertova 
teos on toinen John Nurmisen Säätiön julkaisemis-

ta kirjoista, joka on ollut ehdolla palkinnon saajaksi 
(vuonna 2009 ehdolla oli Seppo Laurellin teos Valo 
merellä/Ljuset till havs – Suomen majakat/Finlands fy-
rar 1753–1906). Tieto-Finlandian palkintoraati kiit-
teli ehdokasperusteissaan Kustaa III ja suuri merisota 
-teosta: ”Kuva Suomenlahden meritaisteluista avau-
tuu monesta eri näkökulmasta. Ruotsin ja Venäjän 
hallitsijoiden ja upseeriston päämäärien rinnalla kirja 
nostaa esiin miehistön ilot ja pelot. Huolellinen toi-
mitustyö ja loistelias ulkoasu takaavat, että kirja kes-
tää sekä käyttöä että aikaa.”



n
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Jukka nurminen: Talven valta murtuu
enskär, utö, saaristomeri, suomi, maaliskuu 2010
itämeren ankaran talven ote hellittää nopeasti, kun pitenevien 
kevätpäivien aurinko näyttää voimansa. Jää on pohjoisen itämeren 
suojaisissa lahdelmissa paikoin yli 70 senttimetriä paksu, mutta 
toukokuun alkuun mennessä lähes koko itämeri on jäätön. talven 
viimeiset jäälautat ovat kokoontuneet tuulten ajamina ulkosaaren 
rantaan pitämään neuvonpitoa. ne jättävät viimeiset jälkensä 
luonnon kiertokulkuun hankaamalla vesirajan rantakalliot puhtaiksi 
levistä ja eläimistä. rakkolevät ovat uhmanneet kovaa talvea ja 
näyttävät hyvinvoivilta. vesi on kristallinkirkasta, sillä planktonlevien 
kevätkukinta ei ole vielä alkanut.
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John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeilla on 
kaksi toiminta-aluetta:

1. Itämeren rehevöitymiseen liittyvät hankkeet
2. Suomenlahdella tapahtuvan öljyonnettomuu-
den ehkäisemiseen liittyvä hanke

John Nurmisen Säätiön Puhdas meri -hankkeiden 
tavoitteena on saada aikaan näkyvä parannus Itäme-
ren tilaan vähentämällä mereen päätyvien ravinteiden 
määrää. Tavoitteen saavuttamiseksi säätiö tehostaa 
ravinteiden poistoa koko Itämeren valuma-alueella.

Tankkeriturva-hankkeen tavoitteena on merkittä-
västi pienentää mittavan öljyonnettomuuden riskiä 
Suomenlahdella. Tavoitteen saavuttamiseksi säätiö 
luo yhteistyössä merenkulun keskeisten avaintoimi-
joiden kanssa uuden ENSI®-palvelun, joka mahdol-
listaa ennakoivan alusliikenteen ohjauksen.

Puhdas itämeri -hankkeiden toimintaperiaatteet

Puhdas Itämeri -hankkeet pyrkivät parhaalla mah-
dollisella tavalla yhdistämään sekä julkisen että yk-
sityisen sektorin asiantuntemusta ja voimavaroja 
meriympäristön hyväksi. Hankkeissa tehdään yh-
teistyötä lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa 
mm. rahoituksessa, suunnittelutyössä sekä teknisessä 
toteutuksessa. Itämeren tilan kannalta merkittävim-
pien hankkeiden löytämiseksi hyödynnetään johtavaa 
suomalaista asiantuntemusta.

Säätiö pitää yhteyttä ja tekee yhteistyötä myös 
muiden Itämeren suojelun piirissä toimivien kansa-
laisjärjestöjen kanssa. Lisäksi säätiö on säännöllisesti 
yhteydessä keskeisiin poliittisiin tahoihin. 

Pieni ja joustava kolmannen sektorin toimija voi 
määritellä ja johtaa projekteja nopeammassa aikatau-
lussa kuin viralliset rakenteet sallivat. Näin säätiö voi 
toimia katalyyttina valtiolliset rajat ylittävässä julki-
sen ja yksityisen sektorin kumppanuudessa ja yhteis-
työprojekteissa. Toiminnallaan säätiö voi vauhdittaa 
Itämeren tilan kannalta kriittisiä projekteja, jotka 
joka tapauksessa pitäisi toteuttaa, mutta joita ei muu-
toin vietäisi eteenpäin riittävän nopeassa aikataulussa. 

Liike-elämästä lainatun ideologiansa mukaisesti 
Puhdas Itämeri -hankkeiden toiminnan kantava pe-
riaate on kohdentaa toimet sinne, missä pienimmällä 
kustannuksella on saatavissa aikaan suurin positiivi-
nen ympäristövaikutus.

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkei-
den strategiset kulmakivet ovat:

1. Mitattavat vaikutukset
2. Nopeat tulokset
3. Kustannustehokkaat toimet
4. Rajattu ja hallittava kohdealue
5. Konkreettinen toiminta

PuhDas itämeri -hankkeet

MeriYMPÄriSTÖN ToiMiNTaliNja

Hankkeiden tavoitteena on merkittävästi pienentää 
Itämeren rehevöitymisongelmaa vähentämällä mereen 
(yhdyskunta)jätevesien mukana päätyviä vuotuisia fos-
foripäästöjä 2 500 tonnilla vuoteen 2015 mennessä. 

Itämeren vakavin ympäristöongelma on rehevöitymi-
nen, jonka oireita ovat muun muassa jokakesäiset sini-
leväkukinnat. Rehevöityminen johtuu ravinnepäästöistä 
eli meren liian suuresta fosfori- ja typpikuormituksesta. 
Itämeren rehevöityminen on edennyt niin pitkälle, että 
asiantuntijat pelkäävät koko ekosysteemin voivan ylittää 
kriittisen kynnyksen, jolloin meren hyvän tilan palautta-
minen olisi äärimmäisen vaikeaa. Meren pelastamiseksi 
tarvitaan siten välittömästi ravinnepäästöjen mittavia 
vähennyksiä.

Fosfori on avainravinne muun muassa Itämeren sini-
leväesiintymien kannalta. Itämeren suojelukomissio 

HELCOM on laatinut Itämerelle toimintaohjelman, 
jonka mukaan Itämereen vuodessa päätyvästä fosfori-
määrästä on vähennettävä noin 15 000 tonnia meren 
hyvän tilan palauttamiseksi. Tämä vastaa noin puolta 
tämänhetkisestä kuormituksesta (noin 30 000 tonnia/
vuosi).

John Nurmisen Säätiön tavoitteena on vähentää tästä 
määrästä kuudennes eli 2 500 fosforitonnia tehostamal-
la yhdyskuntajätevesien fosforinpoistoa koko Itämeren 
valuma-alueella. Vähennystavoite on kunnianhimoinen: 
esimerkiksi Suomen kansallinen vähennyskiintiö HEL-
COMin toimintaohjelmassa on 150 tonnia vuodessa ja 
laivojen jätevesien kuormitus koko Itämerellä noin 120 
tonnia vuodessa. 

PuhDas meri -hankkeet

Puhdas meri -hankkeiden tavoite 
on vähentää itämeren vuotuista 
fosforikuormaa 2 500 fosforitonnilla. 

Puhdas meri -hankkeiden 
tavoite:

2 500 fosforitonnin 
vuotuinen vähennys 
vuoteen 2015 mennessä

heLComin tavoite: 
15 000 fosforitonnin vuotuinen 

vähennys (50 % nykyisestä 
kokonaiskuormasta)

itämereen kohdistuva 
tämänhetkinen 

vuotuinen fosforikuorma 
haja- ja pistelähteistä 

on 30 000 tonnia

1 500 tonnia
Puola
Baltia

Luoteis-venäjä
valko-venäjä  

ukraina

1 000 
tonnia
Pietari

”EU:n edellyttämässä ja HELCOM:in 
suosittamassa fosforin puhdistustasossa 
on huikea ero. Tämä ero on Itämeren 
kohtalonkysymys, sillä EU-päästötaso 
kelpaa isoille valtamerille mutta 
ei ole riittävä herkälle Itämerelle. 
Liian löyhästä EU-normista uhkaa tulla 
jarru Itämeren suojelulle. Esimerkiksi 
pelkästään Puolassa ja Baltian maissa 
voitaisiin saavuttaa massiivinen 
vähennys vuotuisessa fosforikuormassa 
tiukentamalla EU-normia sille tasolle, 
jota HELCOM suosittaa.”

Juha Nurminen
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itämeren vuotuinen fosforikuorma muodostuu pääosin hajakuormituksesta (maatalous) ja yhdyskuntien 
jätevesistä. maista suurimpia kuormittajia ovat väkiluvultaan rikkaimmat Puola ja venäjä. kuviosta puuttuvien 
ukrainan ja valko-venäjän valuma näkyy rantavaltioiden ulkopuolisena kuormituksessa, mikä tulee itämereen 
pääosin Puolan, Latvian ja Liettuan kautta. määrittelemätön jokikuormitus sisältää venäjän ja saksan 
kuormituksen, josta ei ole saatavissa tarkkoja tietoja. Luonnollinen taustakuormitus on ilman ihmisen 
vaikutusta vesistöihin syntyvää ravinnekuormitusta.
Lähde: heLCom 2006

saksa 
2 % 

tanska 
5 %

viro 
3 %

Liettua 
5 %

Puola 
36 % 

suomi 
12 %

venäjä 
14 %

ruotsi 
13 %

Latvia 
10 %

Luonnollinen 
taustakuormitus 

16 %

Pistekuormitus 
20 % 

hajakuormitus
(lähinnä maatalous)
45 %

rantavaltioiden 
ulkopuolinen kuormitus 

9 %

määrittelemätön 
jokikuormitus

10 %

itämeren vuotuinen fosforikuorma maittain ja lähteittäin

kohdekaupungit ja niiden valintakriteerit

PUOLA

UKRAINA

LIETTUA

VALKO-
VENÄJÄ

LATVIA

VENÄJÄ

VIRO

SUOMI

NORJA

SAKSA

TSEKKI

RUOTSI
HELSINKI

Turku

Tampere

Vaasa

Oulu

Petroskoi

Lo f oo t i t

Uumaja

Gävle

Murmansk

Narvik

TUKHOLMA

Kalmar

Karlskrona
Öö lan t i

Bo rnho lm

Rügen

Go t l an t i

Saa r enmaa

H i i d enmaa

Ahvenanmaa

Visby

TALLINNA

VILNA

Kaunas

MINSK

Smolensk

KIOVA

Kaliningrad

Krakova

Wroclaw

TANSKA

Göteborg

OSLO

Bergen

Malmö

Hampuri

Kiel

Rostock
Lyypekki

Elbe

Tonava

Oder

Veiksel

Niemen

Väinäjoki,Daugava

Neva

D
nepr

BERLIINI

Dresden

PRAHA

KÖÖPEN-
HAMINA

Narva

Kotka

Norjanmeri

Poh j o i n en napap i i r i

Atlantti

Itämeri

Pohjan-
meri

55 o

60 o

65 o

70 o 0o 5o 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o

Laatokka Syv
äri

Peipsi

O
lh
av
a

Saimaa

Vänern

Vättern
Riian-
lahti

Ääninen

Kattegat

Suomen
lahti

Ska
gerr

ak

Po
hj
an
la
ht
i

Pe
räm

eri

Barentsinmeri

Jäämeri

Vienanmeri

Bug

Weser

Itämeren
valuma-alue

Käynnissä
olevat hankkeet

olevat hankkeet

100 km

Valmisteilla

Polotsk

Koulutus

Valmiit
hankkeet

Gdansk
Szczecin

VARSOVA

RIIKA

Jurmala

Kohtla-Järve

Pietari

Viipuri

Hatsina

Slonim

Baranovichi
Grodno

Lida

Vitebsk

Molodechno

Brest

john nurmisen säätiön 
rehevöitymistä vähentävien 
Puhdas meri -hankkeiden 
projektikaupungit

ensimmäinen Puhdas itämeri 
-hanke käynnistettiin vuonna 
2005 Pietarissa, jossa saavutettiin 
vuoden 2011 aikana yli 1 000 
fosforitonnin vuosittainen 
vähennys. säätiön Pietarin-hanke 
on ympäristövaikutuksiltaan 
yksi merkittävimmistä itämeren 
alueella koskaan toteutetuista 
vesiensuojeluhankkeista.

tällä hetkellä John nurmisen 
säätiön rehevöitymiseen liittyviä 
hankkeita toteutetaan viidessä 
maassa ja 16 kaupungissa, venäjän 
lisäksi valko-venäjällä, Latviassa, 
virossa ja Puolassa. näillä hankkeilla 
itämeren vuosittaista fosforikuormaa 
pienennetään yhteensä noin 
1960 tonnia. siten 2 500 tonnin 
tavoitteesta puuttuu yhä 540 
fosforitonnia.

eri toimijoiden välistä 
rehevöitymis ongelmaan liittyvää 
itämerityötä koordinoidaan 
osaltaan Puhdas meri -hankkeiden 
neuvonantajaryhmässä. ryhmässä 
ovat edustettuina suomen ympäristö-
keskus, suomen ympäristö- ja 
ulkoministeriö, WWF, Pohjoisen 
ympäristökumppanuuden rahasto 
(nDeP) sekä Pohjoismainen 
investointipankki (niB). säätiön 
hankkeiden edistymistä tukevan 
ryhmän puheenjohtajana toimii John 
nurmisen säätiön hallituksen jäsen 
veli sundbäck. 

Säätiön rehevöitymistä vähentävien Puhdas meri -hankkeiden yhteistyökohteet valitaan mitattavissa ole-
vien ympäristövaikutusten ja kustannustehokkuuden perusteella. Nykyisten projektien lisäksi säätiö ha-
kee aktiivisesti koko Itämeren valuma-alueelta hankekohteita, joissa voidaan vähentää Itämereen päätyvää 
ravinnekuormaa muun muassa jätevedenpuhdistusta tehostamalla. Tällä hetkellä fosforinpoistoon liittyviä 
hankkeita toteutetaan 16 kaupungissa viidessä maassa, Venäjän lisäksi Latviassa, Virossa ja Puolassa ja Valko-
Venäjällä.

Jari Patanen
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rehevöitymistä vähentävät PuhDas meri -hankkeet vuonna 2011

venäjä

Suurin osa Venäjän jätevedenpuhdistamoista on ra-
kennettu Neuvostoliiton aikana, eikä niissä käytetty 
ravinteidenpoistoteknologia ole tehokasta. Itämereen 
päätyviä fosforipäästöjä voidaan leikata kustannuste-
hokkaasti ja nopeasti parantamalla olemassa olevan 
puhdistamoinfrastruktuurin toimintaa Leningradin 
ja Kaliningradin alueilla. Säätiöllä on siksi käynnissä 
useita hankkeita Luoteis-Venäjällä.

Pietarin suuret jätevedenpuhdistamot: 
Keskinen, Lounainen ja Pohjoinen
Pohjan säätiön toiminnalle Pietarissa loi kaupungin 
vesilaitos, joka on jo pitkään yhdessä kansainvälisten 
kehityspankkien ja rahoittajien, kuten Suomen ym-
päristöministeriön, kanssa kunnostanut ja rakentanut 
Pietarin puhdistamoita sekä viemäriverkostoja. 

Säätiö aloitti yhteistyön Pietarin vesilaitoksen 
kanssa vuonna 2005, jolloin allekirjoitettiin sopimus 
fosforinpoiston tehostamisesta Pietarin kolmella suu-
rella jätevedenpuhdistamolla. Pietarin Keskisen jäte-
vedenpuhdistamon tehostettu fosforinpoisto saatiin 
valmiiksi vuonna 2009 ja Lounaisen puhdistamon 
loppuvuodesta 2010. Viimeisenä valmistuneella Poh-
joisella puhdistamolla kemialliseen fosforinpoistoon 
liittyvät laitteet otettiin käyttöön kesäkuussa 2011.

Säätiön tehtävänä hankkeessa oli investointien tek-
ninen suunnittelu, suomalaisen ja venäläisen suun-
nittelutyön koordinointi, hankintojen johtaminen 
sekä laitteiden hankinta ja toimitus puhdistamoille. 

Keskisen ja Lounaisen puhdistamon hankkeiden 
rahoitukseen osallistui myös Suomen ympäristömi-
nisteriö. Pohjoisen puhdistamon hankkeesta osan 
rahoitti ruotsalainen SIDA (Swedish International 
Development Co-operation Agency). Säätiön koko-
naiskustannukset Pietarin suurten puhdistamoiden 
hankkeessa olivat noin 2,5 M euroa.

Pietarin suurimmilla jätevedenpuhdistamoilla saa-
vutettiin kaikkien kolmen puhdistamon siirryttyä 
kemialliseen fosforinpoistoon yli 1000 fosforitonnin 
vuosittainen kuormitusvähennys vuoden 2011 kesä-
kuussa. 

Hatsina
Hatsina on noin 80 000 asukkaan kaupunki, joka 
sijaitsee Pietarin lounaispuolella. Kaupungin jätevedet 
lasketaan Izhora-jokeen, jonka vedet virtaavat Nevan 
kautta Suomenlahteen.

Säätiö ja Hatsinan vesilaitos allekirjoittivat helmi-
kuussa 2010 aiesopimuksen kaupungin jätevesien 
fosforinpoiston tehostamisesta yhteisvoimin. Hank-
keessa säätiö tukee fosforinpoiston teknistä suunnit-
telua sekä laitehankintoja, kun taas rakennustyöt ja 
paikallissuunnittelu ovat vesilaitoksen vastuulla.

Vuoden 2011 aikana puhdistamolle tehtiin tekni-
nen prosessisuunnitelma sekä tarjousasiakirjat fos-
forinpoiston tehostamisesta. Hatsinassa saavutetaan 
noin 40 tonnin fosforikuormituksen vuotuinen vä-
henemä. Investoinnit on tarkoitus toteuttaa vuosien 
2012–2013 aikana.

Pietarin vesilaitoksen johtaja Felix karmazinov korosti projektin loppujuhlissa kesäkuussa 2011 juhlaväelle pitämässään 
puheessa Pietarin vastuuta itämeren tilasta ja kiitti kaupungin saamaa arvokasta kansainvälistä tukea jäteveden käsittelyn 
tehostamisessa.

Viipuri
Kaupungin noin 70 000 asukkaan jätevedet lasketaan 
Viipurilahteen, jonka kautta ne päätyvät Suomen itäi-
selle merialueelle. Viipurin fosforinpoiston tehostami-
nen vaikuttaa siten välittömästi Suomen itäisten meri-
alueiden ja myös rehevöityneen Viipurinlahden tilaan.

Viipurin vesilaitoksen kanssa allekirjoitettiin elo-
kuussa 2010 aiesopimus fosforinpoiston tehostami-
sesta sekä sopimus fosforinpoistokokeiden toteutta-
misesta Viipurin jätevedenpuhdistamolla. Koetoi-
minta toteutettiin säätiön toimittamalla laitteistolla ja 
Suomen ympäristöministeriön rahoituksella syksystä 
2010 kevääseen 2011. Kokeiden yhteydessä havait-
tiin, että Viipurin jätevedenpuhdistamolle tarvitaan 
pelkän kemiallisen fosforinpoiston lisäksi myös biolo-

ginen fosforinpoisto. Tällä pienennetään kuluja sekä 
lisätään järjestelmän käyttövarmuutta Viipurissa.

Fosforinpoistokokeiden perusteella säätiö teetti 
vuoden 2011 aikana teknisen prosessisuunnitelman 
ja tarjousasiakirjat fosforinpoiston tehostamisesta 
Viipurin puhdistamolla. Vuosien 2012–2013 aikana 
toteutettavalla tehokkaalla fosforinpoistolla voidaan 
vähentää noin 20 tonnia vuotuista, Itämereen pääty-
vää fosforikuormaa ja parantaa samalla rehevöityneen 
Viipurinlahden tilaa.

viro

Kohtla-Järve sijaitsee Venäjän ja Viron rajalla, Itä-
meren rannalla. Kohtla-Järvelle on rakennettu uusi 
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jäteveden puhdistamo, jonka toimintaa tehostetaan 
PURE-hankkeessa kehittämällä laitoksen käyttöä. 

Latvia

Riiassa on 700 000 asukasta. Tämä Baltian maiden 
suurin kaupunki on tärkeä Itämeren kannalta, koska 
se sijaitsee Väinäjoen (Daugava) varrella, vain 15 kilo-
metrin päässä Itämerestä. 

John Nurmisen Säätiö aloitti yhteistyön Riian vesi-
laitoksen kanssa vuonna 2009 myöntämällä vesilai-
tokselle avustuksen fosforinpoiston tehostamiseksi 
Daugavrivan jätevedenpuhdistamolla. John Nurmi-
sen Säätiön tuen lisäksi EU:n Itämeriohjelma tukee 
PURE-hankkeen kautta Riiassa tehtäviä, ravinteiden 
poistoa tehostavia investointeja (ks. tietolaatikko 
viereisellä sivulla). EU:n ja John Nurmisen Säätiön 
tuen avulla Daugavrivan puhdistamolla päästään 
HELCOMin suosittamaan fosforitasoon lähteväs-
sä jätevedessä ja voidaan vähentää lähes 200 tonnia 
Itämereen päätyvää fosforia. Riian laitehankinnat to-
teutettiin vuosien 2010–2011 aikana ja laitteet asen-
netaan 2012.

Jurmalan kaupunki sijaitsee Riian läheisyydessä Itä-
meren rannikolla. Kaupungin vesilaitos on myös mu-
kana PURE-hankkeessa. Vuonna 2010 tehtyjen tek-
nisten selvitysten perusteella Jurmalassa investoidaan 

biologisen ravinteidenpoiston tehostamiseen vuosien 
2011–2012 aikana.

valko-venäjä

Osa Valko-Venäjästä sijaitsee Itämeren valuma-alueella. 
Valko-Venäjän ravinnekuormitus päätyy Itämereen 
kolmea reittiä: Puolan läpi virtaavan Veikselin mukana, 
Liettuan läpi virtaavan Niemen-joen kautta ja Latvian 
läpi kulkevan Väinäjoen (Daugava) mukana. Maan 
puhdistamoinfrastruktuuri on rakennettu Neuvos-
toliiton aikana, eikä ravinteita nykyisellään poisteta 
tehokkaasti. Itämeren suojelukomissio HELCOM 
onkin arvioinut, että Valko-Venäjän ravinteiden pois-
toa tehostamalla voitaisiin vähentää jopa 1000 tonnia 
Itämereen päätyvää fosforia. 

John Nurmisen Säätiö käynnisti ensimmäisen 
hankkeensa Valko-Venäjällä 2009. Tällöin aloitettiin 
PURE-hanke, johon myös Brestin kaupunki osallis-
tuu. Kesäkuussa 2011 EU:n Itämeriohjelma myönsi 
rahoituksen PRESTO-hankkeelle (kts. tietolaatikko 
viereisellä sivulla), jota toteutetaan yhdeksässä valko-
venäläisessä kaupungissa. 

PURE-hankkeeseen osallistuva Brest sijaitsee ai-
van Puolan ja Valko-Venäjän rajalla. Kaupungin jä-
tevesipäästöt virtaavat Veikseliin laskevan Bug-joen 
mukana suoraan Puolan puolelle. Brestin jätevesien 

tallinnassa maaliskuussa 2011 
järjestetyssä seminaarissa etsittiin 
uusia toimijoita itämeren suojeluun 
ja kerrottiin jo toteutuneista paikallis-
toimijoiden saavutuksista. seminaarin 
järjesti Cities for a healthier sea 
-projekti yhdessä Pure-hankkeen, 
heLCom:in ja itämerihaasteen kanssa.

Presto – Project on reduction of 
eutroPhication of the sea today

Presto-hanke investoi tehostettuun ravinteiden 
poistoon neljässä valkovenäläisessä kaupungissa, 
Baranovitšissa, Grodnossa, molodetšnossa ja vitebs-
kissä. hankkeen avulla vähennetään jätevedenpuhdis-
tamojen fosforipäästöjä arviolta 500 tonnilla vuodes-
sa. John nurmisen säätiö johtaa hankkeessa tehtäviä 
teknisiä selvityksiä ja investointeja. Prestoon kuuluu 

lisäksi Berliinin teknillisen korkeakoulun vetämä kou-
lutusosio, jonka avulla parannetaan valkovenäläisten 
jätevesiasiantuntijoiden osaamista tehostetussa ravin-
teiden poistossa. hankkeessa ovat mukana myös Liet-
tuan kaunasin ja Latvian Daugavpilsin vesilaitokset. 
Presto-projektin hallinnosta vastaa itämeren kaupun-
kien liitto (uBC).

eu:n itämeriohjelma hyväksyi Presto-projektin 
kesäkuussa 2011. Projektin kokonaisbudjetti on 4,55 
miljoonaa euroa, josta jätevedenpuhdistamoilla ra-
vinteiden poistoon käytettävät suorat investoinnit 
ovat 2 miljoonaa euroa. eu rahoittaa suurimman osan 
projektista: se kattaa 75–90% yhteistyökumppanien 
projektikustannuksista (riippuen missä maassa yh-
teistyökumppani toimii). Lisäksi suomen ympäristö-
ministeriö tukee suomalaisia yhteistyökumppaneita 
John nurmisen säätiötä ja uBC:tä yhteensä 185 000 
eurolla, mikä kattaa suurimman osan näiden kahden 
yhteistyökumppanin omista kustannuksista.

Pure-hanke

John nurmisen säätiö johtaa teknisten selvitysten 
tekemistä ja fosforinpoistoinvestointeja 11 yhteis-
työkumppanin Pure-hankkeessa (Project on urban 
reduction of eutrophication). hankkeessa vähenne-
tään 300–500 tonnia jätevedenpuhdistamoilta tule-
vaa fosforikuormitusta Latvian riiassa ja Jurmalassa, 
valko-venäjän Brestissä, viron kohtla-Järvessä sekä 
Puolan Gdanskissa ja szczecinissä. Pure-hankkee-
seen kuuluu myös jätevesilietteen kestävää käyttöä 
edistävä osio, jota John nurmisen säätiö koordinoi.

John nurmisen säätiö teetti touko–joulukuun 
2010 aikana Pure-hankkeessa tekniset selvitykset 
fosforinpoiston tehostamisesta Brestin, Jurmalan, 
Gdanskin, szczecinin ja kohtla-Järven jäteveden-
puhdistamoilla. riian, Jurmalan ja Brestin vesilai-
toksella toteutetaan fosforinpoiston tehostamiseen 
liittyvät investoinnit vuosina 2011–2012.

maaliskuussa 2011 tallinnassa järjestettiin ”Local 
actors as Forerunners” -tapahtuma, jossa kerrottiin 
kunnallisten toimijoiden mahdollisuuksista parantaa 
itämeren tilaa. syyskuussa 2011 Lyypekissä järjestet-
tiin jätevesilietteen käsittelyyn liittyvä seminaari, 

jonka teemana olivat lietteen käsittelyn käytännöt 
itämeren alueella sekä uudet, kehitteillä olevat liet-
teenkäsittelytekniikat.

Pure-hanke toteutetaan eu:n itämeriohjelman osa-
rahoituksella ja sen kokonaisbudjetti on 3,2 meur. 
eu:n rahoitusosuus hankkeelle on vanhoissa jäsen-
maissa 75 %, uusissa jäsenmaissa 85 %, (eakr-ra-
hoitus*) ja valko-venäjällä 90 % (enPi-rahoitus**). 
John nurmisen säätiön budjetti hankkeessa on 
0,6 meur. säätiön johdolla toteutettavat 1 meur 
investoinnit ovat vesilaitosten omissa hankebud-
jeteissa. ympäristöministeriön myöntämä suomen 
valtion vastinrahoitus kattaa suuren osan suomalais-
ten hankepartnereiden – John nurmisen säätiön, 
hankehallinnosta vastaavan itämeren kaupunkien 
liiton (uBC) sekä heLComin omarahoitusosuuksista 
Pure-hankkeessa.

* EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto
** ENPI tarkoittaa Euroopan naapuruuden ja kumppanuuden välinettä, jolla 
rahoitetaan ulkosuhdeohjelmia EU-maan ja EU:n ulkopuolisen maan välillä.

PURE
project on urban 
reduction of eutrophication
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mukana Veikseliin tulee suuri määrä ravinteita, koska 
kaupungissa on yli 300 000 asukasta ja suuri määrä 
elintarviketeollisuutta, jonka jätevedet päätyvät puh-
distamolle. PURE-hankkeessa Brest investoi tehos-
tettuun fosforinpoistoon vuosien 2011–2012 aikana. 
Näiden investointien myötä voidaan vähentää vuo-
tuista fosforikuormitusta noin 300 tonnia. 

PRESTO-hankkeessa ovat mukana Baranovitsin, 
Grodnon, Molodetsnon ja Vitebskin kaupungit, joi-
den puhdistamoilla investoidaan tehostettuun fos-
forinpoistoon. Vuonna 2011 hankkeeseen valittiin 
tekninen konsultti, joka toteuttaa tekniset selvitykset 
vuoden 2012 aikana. Lisäksi Polotskissa, Lidassa ja 
Slonimissa koulutetaan vesilaitoksia tehostamaan jä-
tevesien puhdistusprosessia. 

Puola

Puolalla on merkittävä rooli Itämeren suojelussa, sillä 
Itämeren valuma-alueen noin 85 miljoonasta asukkaas-
ta lähes puolet asuu Puolassa. Maassa on parhaillaan 
käynnissä mittava ohjelma jäteveden puhdistuksen 
saattamiseksi EU-direktiivien edellyttämälle tasolle. 

John Nurmisen Säätiö allekirjoitti aiesopimuksen 
fosforinpoiston tehostamisesta Varsovan kaupungin 

minskissä suomen edustajana 
toimii viimeksi ulkoministeriön 
eurooppa-osastolla työskennellyt 
ilkka räisänen (kuvassa 
vasemmalla). hänen vieressään 
valko-venäjän suurlähettiläs 
vladimir Drazhin, Liettuan ja 
valko-venäjän suurlähettiläs marja-
Liisa kiljunen ja luonnonvara- ja 
ympäristönsuojeluministeriön 
ensimmäinen varaministeri vitaly 
kulik. valtiotason tuki on Presto-
projektin onnistumisen kannalta 
välttämätöntä.

kanssa vuonna 2008. Kun kaupungin suurimman 
puhdistamon Czajkan saneeraus- ja laajennustyöt 
valmistuvat vuonna 2012, selvitetään tarve puhdis-
tuksen tehostamiseen EU:n edellyttämästä tasosta 
HELCOM-tasoon. 

Itämeren rannalla sijaitsevat Szczecin ja Gdansk 
osallistuvat säätiön PURE-hankkeeseen. Näissä kau-
pungeissa on jo saatu valmiiksi uudistetut, EU-di-
rektiivien mukaiset puhdistamot, eikä lisäinvestoin-
neille ole tarvetta. Siten PURE-hankkeessa Szczecin 
ja Gdansk vähentävät Itämereen päätyvää fosfori-
kuormitusta tehostamalla puhdistamoidensa käyttöä 
HELCOM-tasolle.

Muualla Puolassa säätiö odottaa suurten ja kes-
kisuurten kaupunkien jäteveden puhdistuksen sa-
neerausten valmistumista. Sen jälkeen selvitetään, 
pääsevätkö kaupunkien puhdistamot ongelmitta 
HELCOM:in edellyttämään, EU:n direktiiviä tiu-
kempaan vaatimustasoon, vai tarvitaanko niillä sää-
tiön tukemia lisätoimia. ilmastusaltaita vitebskin jätevedenpuhdistamolla.

Grodnon jätevedenpuhdistamo.

vitebskin vesilaitoksen edustajat pitivät marraskuussa 2011 
pidettyä Presto-projektin aloitustilaisuutta rohkaisevana ja 
odottavat tositoimiin ryhtymistä. aloitusseminaaria seurasi 
Presto-projektin ensimmäinen koulutuspäivä. kuvassa 
vasemmalta pääinsinööri Leonid Lemesh, prosessi-insinööri 
anna Galyzo sekä laboratorion johtaja ilja Golovnev.
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Puhdistamohankkeiden lisäksi säätiö selvitti vuonna 
2011 mahdollisuutta Leningradin alueen eläintilojen 
päästöjen vähentämiseen tähtäävän hankkeen käynnis-
tämiselle. Kohteiksi valittiin neljä suurta kanalaa, jois-
ta Itämeren suojelukomission HELCOMin mukaan 
päätyy Itämereen suurin määrä ravinnekuormitusta. 
Näistä yhden, Udarnikin kanalan kanssa, jatketaan 
neuvotteluja yhteisprojektista.

Säätiön edustajat esiintyivät kutsuttuina puhu-
jina useissa koti- ja ulkomaisissa tapahtumissa. 
Näissä esiteltiin rehevöitymishankkeita, Itämeren 
suojelun keskeisiä ongelmia ja tarvittavia toimia 
sekä valuma-alueella sijaitsevien vesilaitosten mah-
dollisuuksia saada rahoitusta jätevedenpuhdistuk-
sen tehostamiselle. 

Säätiö on aktiivisesti pyrkinyt nostamaan jul-
kiseen keskusteluun keskeisiä Itämeren suojelun 
kysymyksiä ja vaikuttamaan teemoihin, jotka ovat 

Puhdas meri -hankkeet – muu toiminta vuonna 2011

tärkeitä Itämeren rehevöitymisen kannalta. Esi-
merkkinä tästä on kotimaisten puhdistamoiden 
typenpoiston tärkeys Suomen päästöjen vähentä-
misessä. Toisena esimerkkinä on Luoteis-Venäjällä 
sijaitseva EuroChemin Fosforit-lannoitetehdas, 
jolle säätiö on tarjonnut konsultointiapua nopea-
vaikutteisen teknisen ratkaisun löytämiseksi tam-
mikuussa 2012 julkitulleeseen päästöongelmaan. 
Säätiö ei tarjoa rahoitusta EuroChemille, mutta 
pyrkii muuten edesauttamaan ja nopeuttamaan te-
hokkaita toimia fosforivalumien estämiseksi.

kohde aikataulu ympäristövaikutus rahoitus

Pietari 2005–2011; 
valmistunut 6/2011

1000 fosforitonnin vuosivähenemä vesilaitos 50 %, Jns 50 %

hatsina 2009–2012 40 fosforitonnin vuosivähenemä Jns 100 %

viipuri 2010–2012 20 fosforitonnin vuosivähenemä Jns 100 %

Pure-hanke (viro: kohtla- Järve; 
Latvia: riika, Jurmala; valko-venäjä: 
Brest; Puola: Gdansk & szczecin)

2010–2013 300 fosforitonnin vuosivähenemä eu 80 %, ym 5 %, Jns 15 %

Presto-hanke (Baranovitši, 
Grodno, molodetšno ja vitebsk)

2011–2014 500 fosforitonnin vuosivähenemä eu 90 %, ym 5 %, Jns 5%

riika 2013–2014 100 fosforitonnin vuosivähenemä Jns 100 %

yhteensä 1960 fosforitonnia

Puhdas meri -hankkeiden aikataulu
Jns = John nurmisen säätiö, ym = ympäristöministeriö.

Pietarin Pohjoisen 
Puhdistamon 
jälkiselkeytysaltaat.

Pietari-hankkeen PäätösJuhLa 28.6.2011
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Pietarin hanke

säätiön vuoden 2011 kohokohta oli ensimmäisen Puh-
das itämeri -hankkeen loppuunsaattaminen Pietarissa. 
säätiö ja vesilaitos aloittivat yhteistyön fosforinpoiston 
tehostamiseksi vuonna 2005. kemiallinen fosforinpoisto 
saatiin käyttöön Pietarin keskisellä ja Lounaisella puhdis-
tamolla jo aikaisemmin. Projektin viimeinen vaihe, ke-
miallisen fosforinpoistojärjestelmän asennus Pohjoiselle 
puhdistamolle, saatiin päätökseen kesäkuussa. kyseessä 
on merkittävin yksittäinen itämeren rehevöitymistä vä-
hentävä projekti, kun mittarina käytetään mereen koh-
distuvaa fosforikuormaa. 

Pietarin vesilaitos ja John nurmisen säätiö juhlistivat yh-
teishankkeensa päätöstä kesäkuun 28. päivänä Pietarissa. 
Juhlatilaisuuden kunniavieras oli tasavallan presidentti tarja 
halonen, joka vihki järjestelmän käyttöön yhdessä Pietarin 

varakuvernööri mihail osejevskin kanssa Pohjoisella puh-
distamolla järjestetyssä päätösseremoniassa. säätiö kutsui 
tilaisuuteen tukijoitaan, yhteistyökumppaneitaan ja tiedo-
tusvälineiden edustajia suomesta sekä suomalaisten medi-
oiden Pietarin kirjeenvaihtajia.

John nurmisen säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha 
nurminen painotti, että kiitos saavutuksesta kuuluu säätiön 
tukijoille ja yhteistyökumppaneille. säätiön monivuotisten 
suurtukijoiden eli Fortumin, nokian, sanoman ja suomen 
ympäristöministeriön lisäksi hän kiitti niitä monia yrityksiä 
ja yksityishenkilöitä, jotka ovat vapaaehtoisesti lahjoitta-
neet aikaansa ja työpanostaan säätiölle.

Pietarin vesilaitos on ensimmäinen venäläinen vesilaitos, 
joka on ottanut käyttöön kemiallisen fosforinpoiston jäteve-
denpuhdistamoillaan. 

kunniavieraita Pietarin vesilaitoksen 
fosforinpoiston tehostumisen kunniaksi 
järjestämissä juhlissa. kuvassa 
vasemmalta tasavallan presidentti 
tarja halonen, Pietarin varakuvernööri 
mihail osejevski, Juha nurminen ja 
Pietarin vesilaitoksen johtaja Felix 
karmazinov.

Fortumin toimitusjohtaja 
tapio kuula (vas.) ja säätiön 
asiamies erik Båsk.

onnisen hallituksen pj. 
maarit toivanen-koivisto ja 
Jukka härmälä

John nurmisen säätiön hallituksen 
jäsen veli sundbäck, johtaja 
Joanna hofman Fortumista 
ja Perheyritysten liiton 
toimitusjohtaja matti vanhanen 
keskustelevat juhlateltassa.
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yhteisen projektin päättymisen 
kunniaksi paljastettiin Pietarin 

vesilaitoksen Pohjoiselle 
puhdistamolle teettämä 

muistomerkki.

Juhlallisuuksien yhteydessä 
vieraiden oli myös mahdollista 
vierailla Pietarin vesilaitoksen 
tiloissa. taustalla vesilaitoksen 
maamerkki punainen torni.

otteita felix karmazinovin 
haastattelusta 
 
Mitkä ovat jätevedenpuhdistuksen kan-
nalta kaikkein oleellisimmat toimenpiteet, 
joihin Pietarin vesilaitos on kuluneen vuo-
sikymmenen aikana tarttunut?

– kaikkein merkittävin askel on ollut ty-
pen- ja fosforinpoiston vieminen heL-
Com-vaatimusten tasolle. kyseessä on 
ollut valtava urakka, ja emme ehkä kos-
kaan olisi päässeet näin pitkälle ilman 
suomalaisten aktiivista tukea. tästä 

”Ainoa mittari, jolla 
on merkitystä, 
on Itämeren tila.” 
Felix Karmazinov, 
Pietarin vesilaitoksen 
pääjohtaja.

erityinen kiitos myös John nurmisen 
säätiölle.

Aluksi Pietarin vesilaitos suhtautui vastaha-
koisesti kemiallisen fosforinpoiston toteutta-
miseen. Kuinka yhteistyönne John Nurmisen 
Säätiön kanssa sai alkunsa?

– John nurmisen säätiön hallituksen 
puheenjohtaja teki aloitteen. Juha nur-
minen tuli vierailulle Pietariin, ja kes-

kustelimme itämeren ongelmista ja sen 
kaikkein haavoittuvimmista alueista. 
totesimme, että heLComin asettamat 
tavoitteet fosforinpoistolle olivat tar-
peellisia. näiden keskustelujen jälkeen 
aloitimme yhteistyön. halusin uskoa, 
että kirjaamamme tavoitteet toteutui-
sivat, mutta aluksi hieman epäilin sitä. 
ensimmäisen kahden vuoden jälkeen 
näin, että epäilyksiin ei ollut mitään syy-
tä. yhteishenki ja se tapa, millä suoma-
laiset kollegamme tekivät töitä, vakuutti 
minut siitä, että pääsisimme tavoittei-
siimme. Ja me todella teimme sen.

Miten arvioisitte yhteistyön tuloksia?

– ainoa mittari, jolla on merkitystä, on 
itämeren tila. viime vuonna helteisestä 
kesästä huolimatta suomenlahden itäi-
sissä osissa oli ensimmäistä kertaa mo-
niin vuosiin havaittavissa parantumista, 
jos mittarina käyttää sinilevän määrää. 
tänä kesänä näemme, oliko viime kesä 
poikkeus vai voisiko tästä olla alkamassa 
pidempiaikainen positiivinen trendi.
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Tankkeriturva-hankkeen tavoitteena on pienentää mer-
kittävästi Suomenlahdella tapahtuvan öljyonnettomuu-
den todennäköisyyttä ja lisätä meriliikenteen turvalli-
suutta. Hankkeessa luodaan ENSI®-navigointipalvelu 
(Enhanced Navigation Support Information), joka 
mahdollistaa nykyistä paremmin ennakoivan aluslii-
kenteen ohjauksen sekä helpottaa alusten tiedonsaantia 
sen reittiin liittyvistä sää-, jää- ja poikkeustilanteista.

itämeren suurin uhka on mittava öljykatastrofi

Pieniä öljyvahinkoja tapahtuu Itämerellä vuosittain, 
mutta suuren mittaluokan öljyonnettomuudelta on 
toistaiseksi vältytty. Suuri öljyonnettomuus, jossa 
mereen pääsisi kymmeniä tuhansia tonneja öljyä, 
on Itämeren suurin uhka. Pahimmassa uhkakuvassa 
vilkkaasti liikennöidyllä Suomenlahdella sattuva öl-
jyonnettomuus tuhoaisi meren ja merenrannat vuo-
sikymmeniksi. 

Tämän uhan tiedostaminen toimi lähtölaukauk-
sena vuonna 2009 käynnistetylle John Nurmisen 
Säätiön Tankkeriturva-hankkeelle. Hankkeessa on 
päätetty keskittyä nimenomaan öljyonnettomuuksi-
en ennaltaehkäisyyn, joka on öljyntorjuntaa monin-
kertaisesti edullisempaa ja ekologisesti kestävämpää. 

suomenlahti on yksi maailman vilkkaimmin 

liikennöidyistä merialueista

Suomenlahti on yksi maailman vilkkaimmin liiken-
nöidyistä meriväylistä. Kesäisin Suomenlahdella liikkuu 

vuorokaudessa yli 500 kauppa-alusta, joista vuonna 
2009 öljytankkereita oli noin 20. Vuoteen 2013 men-
nessä tämän määrän arvioidaan kasvavan 25 tankkeriin 
päivässä. Samalla myös kuljetetun öljyn määrä kasvaa. 
Vuonna 2009 Suomenlahdella kuljetettiin öljyä noin 
150 miljoonaa tonnia, ja määrän arvioidaan nousevan 
200–250 miljoonaan tonniin vuoteen 2015 mennessä. 

Öljykuljetusten lisääntyessä korostuvat myös Suo-
menlahteen navigointiympäristönä liittyvät riskit, kuten 
risteävä liikenne Helsingin ja Tallinnan välillä, karikkoi-
suus ja talvella jääolosuhteet. Tutkimustietojen mukaan 
Suomenlahden tankkerionnettomuuksista suurin osa on 
karilleajoja, joista yli 40 % johtuu inhimillisestä ereh-
dyksestä. Yli 40 % näistä liittyy miehistön epävarmuu-
teen laivan sijainnista. 

ensi-palvelun toimintaperiaate

Aluksen päällikkö on vastuussa aluksen turvallisuudesta 
ja hyväksyy ennen matkan alkua tehtävän reittisuun-
nitelman. Toisin kuin esimerkiksi lentoliikenteessä, 
tämä suunnitelma jää nykyisin kuitenkin ainoastaan 
komentosillan tietoon. Alusliikennepalvelut VTS 
(Vessel Traffic Service) ja GOFREP (Gulf of Finland 
Reporting) seuraavat omalla vastuullaan olevia me-
rialueita ja ohjeistavat aluksia. Ne saavat tietoa mm. 
laivojen lastista, miehistöstä ja määränpääsatamasta 
nykyisin käytössä olevien järjestelmien kautta. Tällä 
hetkellä alusliikennepalvelut eivät kuitenkaan tiedä 
alusten suunnittelemia reittejä ja liikkeitä, vaan aino-
astaan määränpään. 

tankkeriturva-hanke
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case ProPontis

Primorskista Pohjanmerelle matkalla 
ollut kreikkalainen tankkeri Propontis 
ajoi karille suursaaren länsipuolella 
helmikuussa 2007. syynä oli aluksen 
kapteenin hyväksymä, syväväylien ul-
kopuolella ja matalikon läpi kulkeva 
reitti, jota alus oli käyttänyt jo aiem-
minkin. Lastinaan Propontiksella oli 

Ratkaisuna ongelmaan on automatisoitu palvelu, joka 
mahdollistaa ennakoivan alusliikenteen ohjauksen me-
renkulussa. ENSI-palvelu ei muuta sitä tosiasiaa, että 
aluksen kapteenilla on koko ajan vastuu navigoinnis-
ta. Sen sijaan se antaa aluksen päällikölle mahdolli-
suuden varmistaa vielä kerran reitin turvallisuus. Se 
myös parantaa alusliikennepalveluiden meriliikenteen 
tilannekuvaa.

Hanketta toteutetaan yhteistyössä merenkulun 
avaintoimijoiden kanssa. Myös Venäjän ja Viron 
viranomaiset sekä muut toimijat halutaan mukaan 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena 
on, että ENSIn käyttöönotto voidaan vaiheittain 

tankkereiden käyttöön tulevasta ensi-portaalista on pyritty tekemään mahdollisimman 
helppokäyttöinen. sen kautta tankkerit saavat oman reittinsä kannalta oleellista tietoa 
muun muassa sääolosuhteista. 

ensi-Palvelun toteutusaikataulu

2009 2010 2011 2012 2013

Palvelu käytössä suurimmalla osalla
suomenlahdella liikkuvista tankkereistasuomenlahti

hankkeen laajuus

suomi

neste

Palvelu tuotteistettu
vaiheittainen käyttöönotto 
reittisuunnitelma + navigointi-informaatio

uusien navigointikäytäntöjen luominen 
tankkereille toimitettavan informaation 
määrittely ja tekninen toteutus

reittisuunnitelman 
lähettämisen tekninen 
toteutus 

ensi Pähkinänkuoressa:

1. Laivat lähettävät reitti suunnitelmansa ensi-
portaalin kautta järjestelmään ennen lähtöään 
satamasta.

2. Järjestelmä tarkistaa reitin. Portaalin kautta 
miehistö saa ajantasaista ja reittikohtaista tietoa 
muun muuassa säästä, jäästä, kohdesatamasta 
ja varoituksista. Portaalissa on myös erilaisten 
tukipalvelujen yhteystietoja.

3. Järjestelmä valvoo aluksen reitin toteutumista ja 
alusliikenneohjaajat puuttuvat sovitun käytännön 
mukaisesti suunnitelmasta poikkeaviin muutoksiin 
sekä ilmoittavat mahdollisista yllättävistä 
riskitekijöistä.

100 000 tonnia raakaöljyä, mutta 
kaksoisrungon ansiosta öljyä ei 
tuolloin päässyt mereen. mikäli 
aluksen reittisuunnitelma olisi ollut 
alusliikennepalvelujen tiedossa, oli-
si järjestelmä huomannut virheelli-
sen reittivalinnan.

aloittaa Suomenlahdella vuoden 2013 aikana. Myö-
hemmin palvelun sisältö ja sen käyttöalue ovat laajen-
nettavissa muillekin merialueille.

tankkeriturva-hankkeen merkitys merenkulussa

Asiantuntijoiden mukaan ENSI-palvelun käyttöön-
otto lisää turvallisuutta Suomenlahden merenkulussa. 
Nyt käytössä olevat järjestelmät eivät anna alusliiken-
nepalveluille riittävästi tietoa aluksen liikkeistä, jot-
ta ennakoiva alusliikenteen ohjaus olisi mahdollista. 
Onnettomuuksia estävällä palvelulla on ympäristön-
suojelun kannalta oleellinen merkitys. Lisäksi palve-
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tankkeriturva-hanke vuonna 2011

ENSI-palvelun määrittely ja sen dokumentointi saa-
tiin päätökseen tammikuussa 2011. Työhön osallistui 
laaja joukko merenkulun asiantuntijoita muun mu-
assa Liikennevirastosta, Arctia Icebreakingista, Ilma-
tieteen laitokselta, Neste Oililta, VTT:ltä ja Finnpilot 
Pilotagelta. Dokumentit luovutettiin ENSI-palvelun 
omistajalle, Liikennevirastolle järjestelmän toteutuk-
sen kilpailutusta varten. 

Kilpailutus tehtiin kesän aikana ja järjestelmän to-
teuttaminen aloitetaan vuoden 2012 alussa.

Hankkeen painopiste on ollut palvelun käytettä-
vyydessä komentosillalla. Tästä johtuen ENSI-por-
taalin käyttöliittymästä teetettiin jo suunnitteluvai-
heessa demo, jonka avulla palvelusta voidaan kerätä 
palautetta. Adagen tekemän demon sisältöä ja graa-

fista ilmettä suunniteltiin yhteistyössä merenkulun 
ammattilaisten kanssa ja se valmistui lokakuussa. 

Vuoden 2011 lopussa suunniteltiin demoa hyö-
dyntävän ENSI-palvelun käytettävyystestausta, joka 
toteutetaan 2012 alkuvuodesta.

Marraskuussa Meriturvallisuuden ja -liikenteen 
tutkimuskeskuksen tutkijat järjestivät asiantuntija-
työpajan ENSI-palvelun vaikutuksesta Suomenlah-
den öljyonnettomuuden riskiin. Tuloksia saadaan 
vuoden 2012 alkupuolella. 

Liikennevirasto jatkoi vuoden aikana neuvotteluita 
Venäjän ja Viron viranomaisten kanssa ENSI-palve-
lun laajentamisesta koko Suomenlahden kattavaksi. 

lun avulla tankkerit voivat optimoida aikataulujaan 
ja lyhentää näin esimerkiksi odotusaikoja satamissa, 
minkä ansiosta voidaan päästä merkittäviin kustan-
nussäästöihin.

ENSI-palvelu luo edellytykset kokonaan uudenlai-
selle ajattelulle alusliikenteen ohjauksessa. Reittisuun-
nitelmien tarkastaminen ja seuranta ovat jo sinällään 
erittäin tärkeitä uusia lisätoimenpiteitä meriturvalli-
suuden takaamiseksi. Lisäksi Tankkeriturva-hankkee-
seen liittyvä kaksisuuntainen tiedonvaihto aluksen ja 
maissa olevan viranomaisen välillä avaa kokonaan uu-
sia mahdollisuuksia tehokkaaseen kommunikointiin. 
Kun tiedonvaihdon perusteet ovat kunnossa, voidaan 
ENSI-palvelun pohjalta kehittää myös uusia, meren-
kulkijoita hyödyttäviä palveluita sekä laajentaa toimin-
tatapaa kansainvälisesti.

Tankkeriturva-hanke on esimerkki konkreettisesta 
projektista, jossa toteutuvat julkisen ja yksityisen sek-
torin sekä palvelunkäyttäjien edut.

tankkeriturva-hankkeen yhteistyökumppanit

Hankkeen pääyhteistyökumppani on Liikennevirasto, 
jonka liikenteenohjausjärjestelmien osaksi ENSI tulee. 
Muita tärkeitä kumppaneita ovat Liikenteen turvalli-
suusvirasto ja Neste Oil. Yhteistyötä tehdään lisäksi 
muun muassa tankkereille tarpeellista navigointitietoa 
tuottavien tahojen, laitevalmistajien ja tutkimuslai-
tosten kanssa. Kaikki yhteistyökumppanit rahoittavat 
itsenäisesti osallistumisensa hankkeeseen.

Tankkeriturva-hankkeen etenemistä tukee neuvon-
antajaryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Juhani 
Kaskeala. Mukana ovat myös Liikenneviraston meri-
osaston, Neste Oilin, Liikenteen turvallisuusviraston, 
Rajavartiolaitoksen, Merivoimien ja Finnpilot Pilota-
gen edustajat.
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suurtukijat vuodesta 

Fortum 2006 
nokia 2005
sanoma 2006
ympäristöministeriö 2007

Pääyhteistyökumppanit vuodesta

Baltic sea 2020  2007
Capgemini Finland 2009
eu Baltic sea region Programme 2007–2013  2010
kuusakoski 2009
Liikennevirasto 2009
nordea 2011
onninen 2011
siDa 2010
Ålandsbanken 2011

avaintukijat vuodesta

adage 2010
alexandria 2012
Castrén & snellman 2007
edita 2010
Familjen hartwalls Fond 2007
Family 2010
Furuno Finland 2009
ilmatieteen laitos 2011
John nurminen oy 2005
merikotka 2011
moderator helsinki 2009
nCC 2010
neste oil 2009
twinspark Consulting 2009
uranus  2011
Waldemar von Frenckells stiftelse 2011

john nurmisen säätiÖn 
Puhdas itämeri -hankkeiden 
tukijat vuosina 2011–2012

yritysten ja julkisten toimijoiden tuessa huomioidaan 
vuodesta 2011 tuen kumuloituminen.

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet 
rahoitetaan yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella ra-
hoituksella. Varoja kerätään, jotta säätiö pääsee tavoit-
teisiinsa: Puhdas meri -hankkeissa 2500 fosforitonnin 
vuotuiseen vähenemään ja Tankkeriturva-hankkeessa 
ENSI-palvelun käyttöönottoon Suomenlahdella liik-
kuvilla öljytankkereilla. Tavoitteisiin on tarkoitus pääs-
tä Puhdas meri -hankkeiden osalta vuonna 2015 ja 
Tankkeriturva- hankkeessa vuoden 2013 aikana. 

Säätiö johtaa ja rahoittaa konkreettisia projekteja 
joilla on alku, loppu ja mitattava lopputulos. Tämä 
lähestymistapa erottaa säätiön kaikista muista ympä-
ristötoimijoista. Suurimpana riskinä tavoitteiden to-
teutumiselle on aikataulujen venyminen. 

Puhdas meri -hankkeiden 2 500 fosforitonnin ta-
voitteesta puuttuu noin 540 fosforitonnia. Tämän 
saavuttamiseksi säätiö kerää edelleen varoja yrityksiltä 
ja yksityishenkilöiltä. Puhdas meri -hankkeissa lahjoi-
tukset käytetään projektien suunnitteluun, laitehan-
kintoihin ja hankkeen johtamiseen. Yhteistyöpuhdis-
tamoille ei tehdä suoria rahansiirtoja. 

Tankkeriturva-hankkeessa siirrytään ENSI-pal-
velun vaiheittaiseen käyttöönottoon syksyllä 2012. 
Hankkeessa kerätään tällä hetkellä varoja käyttöön-
oton perehdyttämiseen. Hankkeiden edetessä tarken-

tuvat yksityiskohdat siitä, miten, koska ja millä kus-
tannuksilla päästään lopullisiin tavoitteisiin.

rahoitus

Säätiö kerää varoja Puhdas Itämeri -hankkeille pää-
sääntöisesti kolmella tavalla:
1) Vetoamalla yrityksiin ja yksityishenkilöihin 
2) Vetoamalla suureen yleisöön. Lahjoitetun mediatilan 
kautta pyritään vetoamaan suureen yleisöön (kesä- ja 
joulukampanjat). Verkkosivuilla on sähköinen lahjoi-
tusalusta, jonka kautta voi tehdä kertalahjoituksen, 
merkkipäivälahjoituksen, muisto- tai testamenttilah-
joituksen tai ryhtyä kuukausilahjoittajaksi.
3) Hakemalla julkisia hanketukia.

Lahjoitetut varat ohjataan säätiön Puhdas meri -ra-
hastoihin (Puhdas meri I rahasto vuosina 2004–2008 
sekä Puhdas meri II -rahasto vuodesta 2008 lähtien). 
Hankkeet rahoitetaan näistä rahastoista (Rahaston 
säännöt s. 74).

Säätiön tuloslaskelmassa näkyvät vain annetut raha-
lahjoitukset. Vuosina 2005–2011 säätiö on kerännyt 
varoja noin 7,7 MEUR Puhdas Itämeri -hankkeiden 
toteuttamiseksi. Vuoden 2011 loppuun mennessä 

PuhDas itämeri -hankkeiDen varainhankinta Ja tukiJat
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varoja oli käytetty 5,1 MEUR. Säätiön periaatteena 
on, että säätiön sitoumuksien ei tule ylittää kerättyjen 
varojen määrää. Nyt käytetyillä ja kerätyillä varoilla 
poistetaan noin 1 960 fosforitonnia 17 kaupungissa 
viidessä maassa. Lisäksi varoilla on käynnistetty Tank-
keriturva-hanke. 

Rahallinen tuki säätiölle koostuu lähinnä yritys-
ten ja julkisten toimijoiden tuesta. Säätiön Puhdas 
Itämeri -hankkeille kerättiin lahjoituksia yhteensä 
921 853 euroa vuoden 2011 aikana. Vuonna 2011 
yritysten osuus lahjoituksista oli noin 45 prosenttia ja 
julkisen sektorin 14 prosenttia. Yksityisten lahjoitus-
ten osuus oli 38 prosenttia ja loput 3 prosenttia pää-
oman tuottoja. Yksityishenkilöiden tekemillä merkki-
päivälahjoituksilla kerättiin lähes 115 000 euroa.

Säätiön toimintaa tukevat yritykset jakaantuvat 
neljään kategoriaan: suurtukijat, pääyhteistyökump-
panit, avaintukijat ja muut tukijat. Suurtukijoita sää-
tiöllä on neljä: Nokia, Sanoma, Fortum ja Suomen 
ympäristöministeriö. Nämä toimijat ovat tukeneet 
Puhdas Itämeri -hankkeita alusta lähtien ja niiden pa-
nos on vuosien mittaan kasvanut merkittäväksi. Julki-
sia toimijoita ja tukijoita säätiön hankkeissa ovat Eu-
roopan Unioni (Itämeriohjelma 2007–2013), ympä-
ristöministeriö, Liikennevirasto sekä SIDA (Swedish 
International Development Co-operation Agency). 

Vuonna 2011 toteutettiin Pietarin Pohjoisen 
puhdistamon tehostettuun fosforinpoistoon liitty-
vät laitehankinnat. Koska Pohjoisen puhdistamon 
hankkeesta 50 % rahoitti Swedish International 
Development Agency (SIDA), Pietarin vesilaitos 
kilpailutti hankinnat Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin hankintasääntöjen mukaisesti marras-
joulukuussa 2010 ja toimitukset tapahtuivat maalis-
huhtikuussa 2011. Säätiö kompensoi 50 % niiden 
arvosta Pohjoismaisessa Investointipankissa olevaan 
SIDA:n hankerahastoon, joka maksoi laitteet toimit-
tajille.

Säätiön EU-rahoitteisen PURE-hankkeen koko-
naisbudjetti on 3,2 MEUR, josta vain osa kiertää 
säätiön kautta (0,6 MEUR). Hankkeessa tehtävien 
investointien suuruus on miljoona euroa, ja säätiön 
panos hankkeen ympäristövaikutusten toteutumiselle 
ratkaiseva. 

PRESTO-projektin kokonaisbudjetti on 4,55 mil-
joonaa euroa, josta jätevedenpuhdistamoilla ravin-
teiden poistoon käytettävät suorat investoinnit ovat 
2 miljoonaa euroa. EU rahoittaa suurimman osan 
projektista: se kattaa 75–90 % yhteistyökumppanien 
projektikustannuksista (riippuen missä maassa yh-
teistyökumppani toimii). Lisäksi Suomen ympäristö-
ministeriö tukee suomalaisia yhteistyökumppaneita 
John Nurmisen Säätiötä ja UBC:tä yhteensä 185 000 
eurolla, mikä kattaa suurimman osan näiden kahden 
yhteistyökumppanin omista kustannuksista.

EU-rahoitteisten PURE- ja PRESTO-hankkeiden 
yhteenlaskettu budjetti on 7,2 MEUR, tästä 3,0 
MEUR on suoria investointeja säätiön kohdekau-
punkeihin.

 
vuoden 2011 suurimmat yrityslahjoitukset 

Nokia jatkoi vuoden 2011 aikana jatkaa monivuotista 
tukeaan John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hank-
keille. Nokian tuki jatkuu vuoteen 2012. 

Lisäksi pääyhteistyökumppaneihin nousivat vuo-
den aikana Kuusakoski sekä Ålandsbanken 51 000 
euron Luontotilibonus-lahjoituksellaan. 

Onnisen kanssa solmittiin kaksivuotinen sopimus 
laitteistotoimituksesta. Onninen toimittaa säätiön 
Viipurin hankkeeseen vähintään 50 000 euron edestä 
laitteita vuonna 2011, ja Hatsinan hankkeeseen vä-
hintään 50 000 euron edestä laitteita vuonna 2012. 

Suurtukijoista Sanoma teki säätiölle 200 000 euron 
lahjoituksen keväällä 2011 (kirjattu säätiön vuoden 
2010 tilinpäätökseen). Lisäksi Sanoma lahjoitti John 

säätiö on kerännyt varoja 
vuosina 2005–2011 noin 
7,7 meur, joista vuonna 
2011 noin 0,9 meur. 
varoja on käytetty n. 
5,1 meur. kerätyillä varoilla 
on käynnistetty Puhdas meri 
-hankkeet 17 kaupungissa 
ja viidessä maassa sekä 
saatettu loppuun Pietarin 
hanke. Lisäksi on käynnistetty 
tankkeriturva-hanke.

Puhdas itämeri -rahalahjoitukset sekä kulut toimialoittain 2005–2011

julkinen rahoitus Puhdas itämeri -hankkeille 2007–2014

toimija Julkisen sektorin rahoitus, 
joka ei näy säätiön tuloslaskelmassa 

säätiölle myönnetty 
julkisen sektorin rahoitus

eu itämeriohjelma Pure (2009 - 2012) 2 500 000 520 000

eu itämeriohjelma Presto (2011 - 2014) 3 700 000 700 000

Liikennevirasto (tankkeriturva 2011) 300 000 0

swedish international Development 
Co-operation agency (Pietari 2010 - 2011)

300 000 0

ympäristöministeriö (2007–) 0 505 000 *

yhteensä 6 800 000 1 725 000

Rehevöitymishankkeet 
(Puhdas meri -hankkeet)

Tankkeriturva

Yleiskulut

Varainhankinta ja viestintä

Rahalahjoitukset

Julkisen hankerahoituksen suuruus, joka näkyy säätiön tuloslaskelmassa 2007–2014 välisenä aikana, on noin 1,7 meur. 
Julkinen rahoitus, joka on myönnetty säätiön kokonaan tai osittain koordinoimille projekteille, mutta joka ei näy säätiön 
Puhdas itämeri -hankkeiden tuloslaskelmassa, on noin 6,8 meur.

* ym:n tukeen sisältyy 
Pure 30 000 € ja
Presto 88 749 €.
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otteita tankkeriturva-hankkeelle 
tyÖtä lahjoittaneen adage oy:n 
toimitusjohtaja janne tomPurin 
minä ja itämeri -tekstistä

”…tietoisuus itämeren huonosta tilasta kasvoi, kun 
olin avustamassa hangossa vuonna 1998 järjestetyn 
itämeri. nyt. -konferenssin järjestelyissä. vapaaeh-
toistyö ympäristöjärjestö Dodossa ja tiivis yhteistyö 
WWF:n kanssa adagen nimissä vuosituhannen vai-
heessa ovat pitäneet mielessä itämeren haavoittuvuu-
den ja kasvavaan rahtiliikenteeseen liittyvän öljyonnet-
tomuusriskin.

käyttöliittymäsuunnittelua ja käytettävyystutkimuk-
sia tekevää adagen johtoa yhdistää ympäristöjärjestö-
tausta. tutustuin myyntijohtajaamme sami Wilkmaniin 
ja tutkimusjohtajaamme raino vastamäkeen Dodossa, 
jossa järjestimme niin spektaakkelimaisia yleisötilai-
suuksia kuin myös pienten paikkakuntien päättäjille 
suunnattuja paneelikeskusteluja. yhteisestä taustasta 
johtuen olemme tukeneet kunnianhimoisia ympäris-
töhankkeita, kuten Demos helsingin ilmastotalkoita, 
WWF:n suojeluhankkeita ja nyt tankkeriturva-hanketta, 
lahjoittamalla työtämme hankkeille. 

…tärkein yksittäinen asia itämeren suojelemisen 
kannalta on asennemuutos. asennemuutos on mah-
dollinen ja se on jo käynnissä. sen lisäksi tarvitaan 
yhteistä lainsäädäntöä sekä tehokkaita vapaaehtoi-
sia ratkaisuja. John nurmisen säätiön tankkeriturva-
hankkeessa kehitettävä ensi-järjestelmä on esimerkki 
kustannustehokkaasta työkalusta, jonka avulla voidaan 
kannustaa yksittäisiä rahtialuksia jakamaan viranomai-
sille reittitietonsa ja näin laskea öljyonnettomuuden 
riskiä. meillä adagessa on ollut suuri etuoikeus osallis-
tua järjestelmän konseptin ja käyttöliittymän käyttäjä-
keskeiseen suunnitteluun.”

Nurmisen Säätiölle mediatilaa noin 260 000 euron 
arvosta vuonna 2011.

ei vain rahalahjoituksia

Useat vapaaehtoiset yksityishenkilöt ja yritykset osal-
listuvat aktiivisesti säätiön toimintaan. Säätiön arvion 
mukaan yhteistyökumppaneiden lahjoittaman työ-
panoksen vaikutus säätiön toimintaan on tiettyinä 
toimintavuosina ollut merkittävämpää kuin rahalah-
joitusten arvo. Yhteistyökumppaneiden lahjoittamaa 
työpanosta ei esitetä säätiön tuloslaskelmassa, mutta 
sillä on merkittävä vaikutus arvioitaessa säätiön toi-
minnan todellista volyymiä. 

Lahjoitettu työpanos voi olla esimerkiksi yksityis-
henkilön vapaaehtoista työtä, yrityksen lahjoittamaa 
liiketoimintaosaamista, lahjoitettua laitteistoa tai 
media tilaa. Julkisten toimijoiden lahjoittama työpa-
nos voi olla suoraa hanketukea tai virkamiestyötä.

Liikennevirasto, joka tulevaisuudessa omistaa 
Tankkeriturva-hankkeessa syntyvän ENSI-järjestel-
män, on budjetoinut 300 000 € hankkeelle vuosiksi 
2011–2012. 

Esimerkkinä yritysten lahjoittamasta työpanoksesta 
Tankkeriturva-hanke sai jälleen vuoden 2011 aikana 
pro bono -työtä. Castrén & Snellman selvitti ENSI-
järjestelmään liittyviä juridisia seikkoja, Gapgemini 
kirjoitti kilpailutusta varten tehtäviä dokumentteja. 
Adage puolestaan teki ENSI-portaalin käyttöliit-
tymän demoversion ja Twinspark avusti hankkeen 
suunnittelussa. 

Sanoma lahjoitti John Nurmisen Säätiölle media tilaa 
noin 260 000 euron arvosta vuonna 2011. Mainos -
toimisto Family lahjoitti säätiölle mainosten luovan 
työn.

varainhankinnan kustannukset

Säätiön Puhdas Itämeri -hanke sai alkunsa yhdestä Pie-
tarissa toteutettavasta projektista vuonna 2005, mutta 
on sen jälkeen kasvanut merkittävästi. Vuonna 2011 
säätiön Puhdas meri -hankkeita vietiin eteenpäin jo 

john nurmisen säätiön Puhdas itämeri -hankkeita voi 
tukea mikrolahjoituksin 

John nurmisen säätiö ja nordea Pankki suomi allekirjoitti-
vat lokakuussa 2011 yksivuotisen sopimuksen, jonka mu-
kaan nordea tukee John nurmisen säätiön Puhdas itämeri 
-hankkeita taloudellisesti ja asiantuntijatyöpanoksin. 

sopimuksen mukaan nordea tarjosi ePossu-palvelun 
John nurmisen säätiön Puhdas itämeri -hankkeiden tuke-
miseen. Palvelun myötä nordean suomalaiset henkilöasi-
akkaat voivat pankkikorttimaksamisen yhteydessä tehdä 
mikrolahjoituksen John nurmisen säätiön Puhdas itämeri 
-hankkeille. nordea myös lisäsi säätiön tunnuksen kortti-
ensa kuvavalikoimaan. Jokaisesta tilatusta kortista säätiön 
Puhdas itämeri -hankkeille lahjoitetaan kolmen euron mark-
kinointikorvaus. nordea tarjoaa palvelut Puhdas itämeri 
-hankkeille omakustannusperiaatteella eikä itse rahallisesti 
hyödy sopimuksesta. rahallisen tuen lisäksi nordea sitoutui 
edistämään Puhdas itämeri -hankkeiden tukemista omissa 
markkinoinnin ja viestinnän kanavissaan. 

viidessä maassa, 17 eri kaupungissa. Tankkeriturva-
hankkeen esiselvitystyö alkoi syksyllä 2008 ja se hyväk-
syttiin säätiön projektiksi vuonna 2009. Hankkeessa 
yhteistyötä tekevät kolmen maan viranomaiset, joten 
myös siihen tuli voimakas kansainvälinen ulottuvuus. 

Toiminnan laajentumisen myötä myös varainhan-
kinnan ja viestinnän kustannukset ovat kasvaneet. 
Vuoden 2010 kertaluonteisten investointien jälkeen 
vuoden 2011 varainhankinnan ja viestinnän kulut 
palasivat normaalitasolle.

Säätiöllä ei ole täysipäiväistä henkilöä palkattuna 
varainhankintaan. Säätiö ei myöskään ole ulkoistanut 
varainhankintaansa toiselle yritykselle. 

otteita merkkiPäivälahjoittaja jukka 
hienosen minä ja itämeri -tekstistä

Jukka Hienonen vietti elokuussa 50-vuotismerkkipäivään-
sä. Lahjojen sijaan hän pyysi vieraita tekemään lahjoituk-
sen John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeille. 
Keräys tuotti yli 11 500 euroa. 

”olen oppinut arvostamaan erilaisia elämäntapoja 
meren äärellä ja saanut tutustua fantastisiin naapu-
reihimme. Luulen, että esimerkiksi ruotsalaisten lois-
tavien merimiestapojen ja vieraanvaraisuuden vuoksi 
minusta on kasvanut melkoinen ruotsi-fani. myös vi-
ron rannikon ja saarten ihmisten kohtalot ovat puhu-
telleet minua vahvasti. saaristossa huomaa myös sen, 
kuinka tärkeä vaikutteiden väylä meri on aina meille 
ollut. meri ei erota, se yhdistää.

…meistä yksittäisistä ihmisistähän kaikki lähtee. Jos 
olemme piittaamattomia, ympäristöstämme tulee sie-
tämätön. huviveneily on kasvanut vuosi vuodelta ja se 
kertoo, että merellä on vahva vetovoima. kun pidäm-
me huolen jätteistämme, meillä kaikilla on parempi 
olla. hyvä esimerkki kannustaa muitakin toimimaan 
oikein. 

John nurmisen säätiön Puhdas itämeri -hankkeilla 
on saatu paljon konkreettista aikaan. esimerkiksi Pie-
tarin jäteveden puhdistamiseen liittyvät tulokset ovat 
erittäin vakuuttavia. siinä on ollut myös sellaista en-
nakkoluulottomuutta, jolla asioita pitää viedä eteen-
päin. Jos venäjällä ei samalla tavalla ole vielä herätty 
itämeren tilaan tai jos virkistyskäytöllä ei vielä siellä ole 
samanlaista roolia, meidän tehtävämme on viedä heil-
le tätä viestiä. uskon, että tarve ja herätys kyllä tulevat 
esiin aikanaan, heillä on vaan ollut maansa turbulent-
tisessa lähihistoriassa aika monta muutakin asiaa kun-
toon laitettavana. vastuulliselle naapurille voi langeta 
joskus oman pihansa siivousta isompi rooli. mutta 
eikö ole parempi kiikuttaa naapurin pihaan unohtama 
roskapussi pois, kuin odottaa sen leviämistä tuulessa 
pitkin poikin. asiassa voi ystävällisesti opastaa, kyllä 
ihmiset oppivat.

50-vuotismerkkipäiväni lahjoittajalistalta löytyi lä-
hes 100 % kutsutuista. se kertoo, että kohde sai ystä-
väpiirissämme vahvan tuen. myös keräyksen tuloksena 
syntynyt summa ylitti kaikki odotukset. ”

Minä ja Itämeri -sarjan kirjoituksia 
puhdasitameri.fi -sivustolla.
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yritysyhteistyö ja markkinointiviestintä

Itämeren suojelun edistäminen voi olla osa yrityksen 
ympäristötoimintaa ja yhteiskuntavastuuta. Tukemalla 
John Nurmisen Säätiötä yritykset ovat mukana teke-
mässä tuloksellista ja vastuullista ympäristönsuojelu-
työtä. Yritykset voivat tukea Puhdas Itämeri -hanketta 
suorin rahalahjoituksin tai tarjoamalla oman liiketoi-
mintaosaamisensa hankkeen käyttöön.

Yritysyhteistyössä säätiö noudattaa seuraavia peri-
aatteita:

Läpinäkyvyys
Projektien tavoitteet, mitattavat tulokset ja kustan-
nukset sekä yleinen kulurakenne, mukaan lukien va-
rainhankinta- ja yleiskulut, ovat nähtävissä säätiön 
vuosikertomuksessa ja verkkosivuilla. 

Kustannustehokkuus 
Säätiön tavoite on kohdistaa saadut lahjoitukset sinne, 
missä yhdellä eurolla saadaan aikaan suurin mahdolli-
nen ympäristövaikutus. Puhdas meri -hankkeissa täh-

dätään ensisijaisesti merkittäviin, suuren mittaluokan 
vähennyksiin Itämereen päätyvässä kokonaisravinne-
kuormassa. Tankkeriturva-hankkeen osalta on lasket-
tu, että öljyturman ennalta ehkäisy on huomattavasti 
halvempaa kuin onnettomuuden jälkihoito.

Sisällöllinen yhteistyö
Tukijayritykset voivat näkyä Puhdas Itämeri -hankkei-
den tiedotuksessa ja verkkosivuilla yhteistyön laajuu-
desta riippuen. Logonäkyvyyden lisäksi säätiö esittelee 
yhteistyökumppaneitaan sekä heidän motiivejaan Itä-
meren suojelutyöhön Puhdas Itämeri -verkkosivustolla 
ja muissa kanavissa

Säätiön pääyhteistyökumppanit saavat säätiön lo-
gon ja Puhdas Itämeri -hankkeista kertovaa materi-
aalia omaan käyttöönsä, esimerkiksi sisäiseen ja asia-
kasviestintään. 

Säätiö ei myy tuotteita Puhdas Itämeri -hankkei-
den rahoittamiseksi. Säätiön logoa ei myöskään saa 
käyttää kolmannen osapuolen tuotteiden myynnissä 
ja markkinoinnissa.

castrén & snellman haluaa auttaa 
konkreettisesti

asianajotoimisto Castrén & snellman on osallistunut John 
nurmisen säätiön toiminnan tukemiseen vuodesta 2007 
lähtien. vuosittaisen rahalahjoituksen lisäksi Castrén & 
snellman on lahjoittanut säätiölle asiantuntemustaan.
– etsimme hyväntekeväisyyskohdetta, johon voisimme si-
toutua pitkäjänteisesti. halusimme myös valita kohteen, 
jonka tukeminen vaikuttaa suoraan ympäristön hyvinvoin-
tiin. siksi valitsimme Puhdas itämeri -hankkeen, kertoo 
Castrén & snellmanin toimitusjohtaja Pauliina tenhunen.

viimeisin projekti, jossa säätiö on hyödyntänyt Castrén & 
snellmanin osaamista, on tankkeriturva-hanke.
– hankkeessa avustaminen oli meille innostavaa ja luon-
nollista, sillä meillä on joukko merenkulkuun erikoistuneita 
asianajajia. vuoden 2011 aikana selvitimme säätiön puo-
lesta ensi-järjestelmän käyttöönottoon liittyviä juridisia 
seikkoja ja mahdollisia esteitä. Loppuraportin tuloksena oli, 
ettei järjestelmän käyttöönotolle ole juridisia esteitä. koska 
järjestelmän tarjoamien mahdollisuuksien käyttö on vapaa-
ehtoista, se ei vaaranna esimerkiksi kapteenin reitin suun-

asianajotoimisto Castrén & snellman on osallistunut John nurmisen säätiön toiminnan tukemiseen vuodesta 2007 
lähtien. vuonna 2011 Jason törnqvistin (vas.) ja niklas Langenskiöldin asiantuntemuksesta oli paljon hyötyä tankkeriturva-
hankkeessa.

nitteluun ja muuttamiseen liittyvää itsemääräämisoikeutta. 
myöskään kansainvälinen merenkulun lainsäädäntö ei ole 
esteenä. Päinvastoin, kansainvälinen merenkulkujärjestö 
suosittelee reittien ilmoittamista etukäteen, ja tähän ensi-
järjestelmä on paras mahdollinen väline.

ajan ja rahan lahjoittamisen lisäksi yrityksessä on koettu 
tärkeäksi itämereen liittyvän tietoisuuden lisääminen. aika 
ajoin Castrén & snellmanilla järjestetään tilaisuuksia, joissa 
John nurmisen säätiön edustajat kertovat toiminnastaan 
sekä asianajotoimiston omalle henkilökunnalle että sen asi-
akkaille ja yhteistyökumppaneille. tällainen mahdollisuus 
on esimerkiksi Castrén & snellmanin isännöimässä kesän 
2012 World Law Group -konferenssissa, jonne kokoon-
tuu satapäinen joukko asianajoalan kärkinimiä eri puolilta 
maailmaa.
– suomenlahti on merialueena uniikki ja siksi suojelemisen 
arvoinen. yrityksellämme on toimistot rannikkokaupun-
geissa sekä suomessa että venäjällä, joten itämeren hyvin-
vointi koskettaa meidän kaikkien elämää tulevaisuudessa. 
on hienoa olla mukana auttamassa tämän hankkeen onnis-
tumisessa, Pauliina tenhunen summaa.

”Jos akateemiselta yhteisöltä kysyy, 
mitä meren hyväksi olisi tehtävä, niin 
vastaus on yleensä, että lisää tutki-
musta. sitä tietenkin tarvitaan, mutta 
jossakin vaiheessa on ryhdyttävä tuu-
masta toimeen! siihen tarjosi mahdol-
lisuuden John nurmisen säätiö, jonka 
hallituksessa ryhdyimme miettimään, 
mitä konkreettista pieni säätiö voisi 
tehdä. vankka tutkimustieto oli alun 
pitäen säätiön aloittamien jätevesien 
fosforinpoistohankkeiden taustalla, 
mutta se tieto sovellettiin käytäntöön 
vaikuttavien ja kustannustehokkaiden 
toimien muodossa. tällainen sopii 
omaan henkiseen rakenteeseeni, sil-
lä tehohoitolääkärinä olen tottunut 
siihen, että joskus on vain tehtävä 
päätöksiä, vaikka kaikki tilatut tutki-
mukset eivät vielä olisikaan valmiit. 
verrattuna globaaleihin ilmaston-

muutoksen vasta toimien valmiste-
luun säätiön hankkeet ovat sujuneet 
ripeästi ja määrätietoisesti, ja niihin 
on rekrytoitu erinomaiset osaajat. 
itämeren surkea tila herättää myös 
suuren yleisön kiinnostuksen ja halun 
auttaa, koska se on niin konkreettises-
ti jokaisen nähtävissä. ehkä kansain-
väliset ilmastosopimukset syntyisivät 
kivuttomammin, jos hiilidioksidi olisi 
vaikkapa punertava kaasu, jonka sake-
neminen omassa hengitysilmassa olisi 
helposti havaittavissa. kun nyt teen 
tilaa John nurmisen säätiön hallituk-
sessa uusille idearikkaille jäsenille, 
kiitän hienoista vuosista ja toivotan 
säätiön pyrkimyksille erinomaista me-
nestystä!”

Kari Raivio 

ote kari raivion läksiäisblogista (12.1.2012) 
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tammikuussa 2012 Helsingin Sanomissa julkaistu ilmoitus, jossa kiitettiin vuoden 2011 Puhdas itämeri -hankkeiden tukijoita. 
kaikki joulukuun lopussa lahjoituksen tehneet yritykset eivät ehtineet saada nimeään ilmoitukseen. nämä yritykset 
julkaistaan vuoden 2012 kiitosilmoituksessa.

Mitkä ovat ne kriteerit, joiden perusteella Fortum valitsee yri-
tysvastuuyhteistyökumppaninsa? 

Tuemme yhteiskunnan hyväksi työskentelevien järjestöjen ja 
yhteisöjen toimintaa maissa, joissa meillä on liiketoimintaa. 
Sosiaalisen ja ympäristövastuun kysymyksissä paikallinen nä-
kökulma ja vaikuttavuus on meille tärkeää. Tavoitteena on, 
että sponsorointi hyödyttää molempia osapuolia ja sen tulokset 
ovat selkeästi mitattavissa. 

Valitsemme yhteistyökumppanimme osaamisen ja vaikut-
tavuuden perusteella. Teemme yhteistyötä muun muassa ur-
heilujärjestöjen kanssa lasten ja nuorten liikunnan puolesta. 
Osallistumme myös luonnon monimuotoisuutta tukeviin pro-
jekteihin luonnonsuojelujärjestöjen kanssa

Viime vuonna tuimme yleishyödyllistä toimintaa 4,6 mil-
joonalla eurolla ja sen lisäksi lahjoitimme 2,8 miljoonaa euroa 
yliopistoille tutkimus- ja kehitystoimintaan.

 
Miten Fortum saa yritysvastuun toimimaan käytännössä?

Kestävä kehitys on kiinteä osa Fortumin strategiaa ja missiom-
me kuvaa sitoutumisemme kestävään kehitykseen. Otamme 
huomioon taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäris-
tövastuun tasapainoisesti yhtiön toiminnassa. Kuten sponso-
rointiyhteistyössä, myös kestävän kehityksen johtamisessa ko-
rostamme tavoitteita ja vaikuttavuutta. Olemme määritelleet 
konsernitasoiset, toimintaa ohjaavat tavoitteet, jotka ovat osa 
liiketoiminnan tavoitteita ja vuosittaista liiketoiminnan suun-
nittelua. Seuraamme niiden toteutumista säännöllisesti – myös 
Fortumin johtoryhmän tasolla.

Kaiken keskiössä on osaava ja sitoutunut henkilöstö. Joh-
to päättää strategiasta ja tavoitteista sekä asettaa toiminnalle 
suunnan, mutta jokapäiväinen työ tehdään henkilökohtaisella 
tasolla.

Kestävän kehityksen haasteet ovat maailmanlaajuisia eikä 
Fortum yrityksenä toimi tyhjiössä, vaan teemme aktiivisesti 
yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ongelmien ratkaisemiksi. 

Yhteistyö on tärkeää myös siksi, että ymmärtäisimme si-
dosryhmiemme odotukset Fortumia kohtaan ja pystyisimme 
vastaamaan niihin. Teemme säännöllisesti sidosryhmätutki-
muksia, seuraamme julkista keskustelua ja käymme aktiivista 
vuoropuhelua energia-alan keskeisistä kysymyksistä. Haluam-
me tuoda myös oman energia-alan asiantuntemuksemme päät-
täjien ja eri organisaatioiden käyttöön. 

 
Mikä rooli yritysvastuulla on kilpailutekijänä Fortumin toi-
mialalla?

Energia on nyky-yhteiskunnalle ja hyvinvoinnille välttämä-
töntä. Energia-asioista on viime vuosina tullut yhä useammin 
myös poliittisen ja julkisen huomion kohde. Talouskasvu, 
vaurastuminen ja väestönkasvu lisäävät väistämättä energian-
tarvetta ja kilpailua ehtyvistä luonnonvaroista tulevina vuosi-
kymmeninä. Samanaikaisesti ilmastonmuutoksen hillinnästä 
on tulossa yhä tärkeämpi kysymys. 

Fortumissa liiketoiminta ja vastuullisuus ovat tiiviisti sidok-
sissa toisiinsa. Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa ener-
giaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. 
Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään 
päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan ener-
gian saatavuuden. Näkemyksemme mukaan tulevaisuuden 
energiajärjestelmän pitäisi perustua hiilidioksidipäästöttömään 
sähköntuotantoon sekä energiaturvallisuuteen ja -tehokkuu-
teen. Edelläkävijyys on selkeä kilpailuetu. Meille se tarkoittaa 
halua olla edelläkävijänä kehittämässä tulevaisuuden energia-
järjestelmää – aurinkotaloutta.

Miksi Fortum tukee Itämeren suojelutyötä? 

Fortum toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, 
Puolaan ja Baltiaan. Itämeri on toimintamaitamme yhdistävä 
tekijä. Haluamme tukea John Nurmisen Säätiön työtä yhtei-
sen meremme suojelemiseksi sekä tehdä yhteistyötä, joka tu-
kee missiotamme: ”Toimimme vastuullisesti ympäristöämme 
ja tulevia sukupolvia kohtaan.” 

Korostamme tuloksellisuutta ja John Nurmisen Säätiön toi-
mintamalli Puhdas Itämeri -hankkeissa, joissa esimerkiksi tehos-
tetaan Itämeren valuma-alueella toimivien jätevedenpuhdista-
moiden fosforinpoistoa, on osoittautunut hyvin tehokkaaksi. 

anne Brunilan ajatuksia yritysvastuusta 
ja itämeren suojelusta

Säätiön kolmen suurtukijan, Fortumin, 
Nokian, ja Sanoman pitkäjänteinen tuki on 

ollut säätiön toiminnan jatkuvuuden kannalta 
erittäin merkittävää. Oheisissa jutuissa yritykset 

kertovat ajatuksistaan yritysvastuusta sekä 
motivaatiostaan tukea John Nurmisen Säätiön 

Puhdas Itämeri -hankkeita.

anne Brunila, 
Fortumin 
yhteiskuntasuhteista 
ja strategiasta 
vastaava johtaja
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Jaakko rauramo, 
sanoman hallituksen puheenjohtaja

Sanoman hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rauramo aloit-
taa termeistä. Hänen mukaansa ei voi puhua yrityksen ”yh-
teiskuntavastuusta”, koska yrityksillä ei ole yhteiskunnallista 
päätäntävaltaa – eikä siis keinoja vaikuttaa yhteiskuntaan. Yri-
tysvastuussa on kyse ennen kaikkea siitä, että yritysten tehtävä 
on luoda työpaikkoja ja tuoda verotuloja. Ja jotain muutakin. 
Rauramo toteaa, että “käyttäydytään ihmisiksi” on tärkeä ohje-
nuora yrityselämässä. ”Kaikki menestyvät pitkäikäiset yritykset 
ovat tavalla tai toisella noudattaneet tätä periaatetta. Se riittäisi 
yritysvastuuraportiksi.”

Rauramo huomauttaa, että ainoastaan se raha, josta omista-
jat ovat luopuneet yhtiökokouksessa, on mahdollista osoittaa 
hyväntekeväisyyteen. Yrityksen käytettävissä oleva rahahan 
on omistajien rahaa, ja näin ollen lahjoitusvaroista päätetään 
yhtiökokouksessa. Toisin sanoen, omistajat ovat luopuneet tie-
tystä määrästä osinkojaan ja sitä rahaa voidaan käyttää myös 
tarkoituksiin, jotka eivät suoranaisesti hyödytä yrityksen joka-
päiväistä toimintaa. Kaikki muu raha pitää käyttää vastuullises-
ti yrityksen toiminnan edistämiseen.

Rauramo ei purematta niele mantraa siitä, että aidosti vas-
tuullisen yrityksen on tehtävä enemmän kuin lait ja asetukset 

edellyttävät. Hän kehottaa kysymään, mihin enemmän teke-
minen lopulta heijastuu. Miltä sidosryhmältä jonkun toisen si-
dosryhmän hyväksi enemmän tekeminen on pois? Näkyykö se 
tuotteiden hinnassa, työntekijöiden palkoissa, omistajien osin-
goissa vai tavarantoimittajien ehdoissa? Ajatuskulku on käytä-
vä läpi loppuun asti, ja lopulta yleensä yritys hakee ”enemmän 
tekemisellä” jotain hyötyä.

Motivaatio voi olla maineenhallinta. Rauramo toteaa tämän 
olevan kaikkein tärkeintä henkilöstön kohdalla. Raaka-ainees-
sa säästäminen ei satu kehenkään, mutta jos ihmisten kohdalla 
yrityksellä on varaa pehmeämpään linjaan, sitä kannattaa aina 
harkita. Näin voidaan pitkällä tähtäimellä investoida hyvään 
maineeseen työnantajana. 

Ihmisiksi käyttäytyminen kääntyy pitkän linjan media-
miehen kielellä kehotukseen ”Älä tee mitään sellaista, josta et 
haluaisi lukea huomisen päivän lehdestä.” Jos joudutaan pun-
taroimaan, onko jonkun asian tekeminen vastuullista käyttäy-
tymistä, asia pitäisi jättää tekemättä. 

Itämeri vai ilmastonmuutos 

Kestävän kehityksen ja hiilijalanjäljen suhteen Sanoma on 
”vaivaton”. Rauramo kehottaa tarkastelemaan suuruusluokkia: 
yhdellä Thaimaan-lennon hiilijalanjäljellä voi tilata 45 vuoden 
Hesarit. ”Oletko koskaan nähnyt listaa yritysten hiilijalanjäl-
jistä suuruusjärjestyksessä?” Jos yrityksistä tällainen lista olisi 
olemassa, luultavasti mitta-asteikko ei riittäisi niin pitkälle, että 
Sanoma on mukana; sen verran pieni on Sanoman hiilijalan-
jälki.

Sanoma on siis kunnostautunut oman hiilijalanjälkensä 
suhteen ja toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 
Mutta Rauramo haluaa kyseenalaistaa Suomessakin kuumana 
käyvän ilmastonmuutoskeskustelun ja haastaa ajattelemaan 
asiaa kansallisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa suomalais-
ten on turhanaikaista ”yliyrittää” ja riskeerata Suomen teolli-
suuden kilpailukyky tekemällä ympäristön suhteen enemmän 
kuin mitä keskiverto eurooppalainen maa tekee.

Rauramo ei halua vähätellä ilmastonmuutosta globaalilla 
tasolla mutta kehottaa miettimään, mitä Suomessa kannattaa 
tehdä ympäristön tai hiilijalanjäljen suhteen. Mihin me voim-
me oikeasti vaikuttaa? Maailman hiilidioksidipäästöjen viiden 
viime vuoden kasvu vastaa Suomen 150 vuoden hiilidioksi-
dipäästöjä. Suomen hiilidioksidipäästöt ovat noin promille 
maailman hiilidioksipäästöistä. ”Jos Suomi lopettaa hiilidiok-
sidipäästöt kokonaan tai kaksinkertaistaisi ne, niin tätä ei pys-
tyttäisi käytännössä edes mittaamaan tai todentamaan.” 

Siksi nimenomaan ilmastonmuutoskeskusteluun verrattuna 
Itämeri näyttäytyy konkreettisena ja tärkeänä kohteena. ”Sen 
takia, että Itämeri voidaan vielä pelastaa.” Rauramo toteaa, 
ettei Itämerta pelasteta yhden yrityksen lahjoituksilla. Mutta 
kun kaikki tulevat mukaan, niin yleinen ilmapiiri siitä, että 

yritysvastuuraportti: 
käyttäydytään ihmisiksi

me voimme yhdessä pelastaa Itämeren, vahvistuu. ”Tämä on 
käytännön hanke. ”

Monet John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeita 
tukevat yritykset hakevat sponsoroinnista itselleen myös kau-
pallista hyötyä. Rauramo tarkentaa asiaa Sanoman kohdalta. 
Mediatilalahjoitusten osalta oletuksena onkin saada kaupallista 
vastiketta Sanomalle esimerkiksi yrityskuvan ja maineenhallin-
nan kannalta. Mutta puhtaat rahalahjoitukset on tehty yhtiö-
kokouksen päätöksellä eikä niistä haeta suoraa markkinointi-
viestinnällistä hyötyä.

Sanoman alla on monentyyppisiä brändejä. Liiketoimin-
tayksiköillä on eri alojen yhteistyökumppaneita esimerkiksi 
kulttuurin saralta ja kumppanuudesta katsotaan olevan brän-
din ja imagon rakentamisen kannalta myös kaupallista hyötyä. 
Joskus hyötyä on vaikea mitata, mutta Rauramon mukaan pää-
sääntöisesti yhteistyö pitäisi kohdistaa vain yhteen tai kahteen 
projektiin ja tehdä se sitten massiivisesti – muuten se ei erotu.

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden tuke-
minen on Sanomalta iso satsaus, eikä vastaavantyyppistä ym-
päristöprojektia ole toista. Sanoma saa Rauramon mukaan lisä-
arvoa Itämeri-työn rahoittamisesta, koska sillä on positiivinen 
vaikutus yrityskuvaan ja niihin Sanoman brändeihin, jotka 
näkyvät John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden 
tukijana. Sanoman pitkäjänteinen panostus Itämeri-työhön 
voi myös vaikuttaa myönteisesti rekrytointitilanteessa tai asia-
kasrajapinnassa.

Sponsoroinnin työnjako: tukeminen tehtävä vaivattomaksi

Vaikka Sanoma onkin merkittävä Puhdas Itämeri -hankkei-
den tukija, ei Rauramo pidä järkevänä satsata kovien tulos- ja 
tehokkuuspaineiden alla olevan henkilöstön voimavaroja yri-
tysvastuuprojektin viemiseen läpi organisaation. Mediatalossa 
henkilöstö tutustuu hankkeisiin esimerkiksi vuosikertomuksen 
tai yritysvastuuraportin kautta. Rauramo kärjistää työnjaon: 
säätiö tekee työn, me lahjoitamme rahaa ja annamme resurs-
seja käyttöönne. 

Sanoma on tukenut John Nurmisen Säätiön työtä merkittävällä 
panoksella vuodesta 2006 lähtien. Tuki on koostunut sekä rahal-
lisesta tuesta että mainos- ja mediatilalahjoituksista Sanoman eri 
medioissa. Viimeksi Sanoma teki säätiölle 200 000 euron lahjoi-
tuksen keväällä 2011 (kirjattu säätiön vuoden 2010 tilinpäätök-
seen). Lisäksi Sanoma lahjoitti John Nurmisen Säätiölle mediati-
laa noin 260 000 euron arvosta vuonna 2011. 

Jaakko Rauramoa haastatteli Tuula Putkinen

kestävä kehitys sisältyy 
kaikkeen nokian tekemiseen

kirsi sormunen, 
nokian kestävän kehityksen liiketoiminnan johtaja

Maailmassa oli vuoden 2012 alkupuolella yli 1,3 miljardia 
Nokia-matkapuhelimen käyttäjää. Jos ajatellaan ympäristövai-
kutusta, kaikki Nokian tekeminen skaalautuu moninkertaises-
ti, oli kyse sitten muutoksesta pakkauksessa tai materiaalissa tai 
energiatehokkuudessa. 

Nokia on integroinut kestävän kehityksen koko liiketoimin-
taansa kautta linjan. Nokian kestävän kehityksen johtajan Kirsi 
Sormusen mukaan tämä on kaikkein tärkein asia yrityksen 
yhteiskuntavastuussa. Kestävä kehitys on perusedellytys tai oi-
keutus liiketoiminnan harjoittamiselle. Kirsi Sormunen käyt-
tää termiä ”license to operate”; liiketoimintaa ei voi tänä päivä-
nä harjoittaa ottamatta kestävän kehityksen ajattelua mukaan. 

Nokiassa kestävä kehitys näkyy esimerkiksi siinä, miten No-
kia hoitaa tuotteenhallintaa, tuotantoa, ja omia toimitilojaan 
tai mitkä sen vaatimukset toimittaja- ja alihankintaketjun suh-
teen ovat. Käytännössä vastuu jalkautetaan läpi organisaation. 
Liiketoiminnan vetäjät ja yksikköjen johtajat ovat vastuussa 
siitä, että sosiaaliset ja ympäristövastuunäkökohdat tulevat riit-
tävästi otetuksi huomioon niiden toiminnassa.

Kestävä kehitys ei ole hyväntekeväisyyttä – mutta hyvänteke-
väisyys kuuluu yritysvastuuseen

Kestävä kehitys on siis integroitu Nokian liiketoimintaan. 
Näin ollen globaalit ja paikalliset hyväntekeväisyyskohteet 
ja esimerkiksi katastrofiapu eivät sisälly siihen, vaan ovat osa 
Nokian laajempaa yritysvastuuohjelmaa. Osana yritysvastuu-
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ohjelmaansa Nokia allokoi tietyn määrän budjetistaan ympä-
ristönsuojelukohteisiin, sosiaalisiin hyväntekeväisyyskohteisiin 
ja katastrofiapuun. Sormusen mukaan jokaisen yrityksen vas-
tuulla on tuoda oma kontribuutionsa paikalliseen yhteisöön. 
Verrattuna siihen satsaukseen, mikä tehdään kestävään kehi-
tykseen osana Nokian ydinliiketoimintaa, nämä toimenpiteet 
ovat kuitenkin vain ”jäävuoren huippu”.

Kestävän kehityksen laiminlyöntiä ei voi kompensoida teke-
mällä jotain hyvää muualla.

Sormunen toteaa, että yhä harvemmin näkee sellaisia yrityk-
siä, jotka pyrkisivät rahallisella panostuksella tai tukemalla hy-
väntekeväisyyskohteita maksamaan niistä virheistä, joita tekee 
jossain muualla liiketoiminnassa. 

Sormunen korostaa pitkäjänteisyyden ja jatkuvuuden mer-
kitystä yritysvastuussa: ”Vastuullisuus ei ole sellainen asia, joka 
saa heilua sen mukaan, meneekö yrityksellä hyvin vai huonos-
ti. Sen täytyy olla osa yrityksen ajattelua ja toimintaa niin hyvi-
nä kuin huonoina aikoinakin.”

Ei viherpesua markkinointiin 

Nokia ei ratsasta kestävän kehityksen argumenteilla tuote-
markkinoinnissaan. Kestävää kehitystä ei tuoda kovin ak-
tiivisesti esiin kuluttajarajapinnassa. Mutta Nokia raportoi 
sidosryhmilleen laajasti ja seikkaperäisesti kestävän kehityk-
sen mukaisesta toiminnastaan (esimerkiksi jokavuotinen 
yritysvastuuraportti tai Nokian People and Planet -sivusto). 
www.nokia.com/sustainability

Nokian ykkösprioriteetti ei ole ensisijaisesti erottautuminen 
kilpailijoista kestävän kehityksen saralla. Sormunen toteaa, 
että kestävän kehityksen vaatimukset ovat kaikille yrityksille ja 
sidosryhmäodotukset ovat samat. ”Kaikki vastuullisesti ja pit-
käjänteisesti toimivat yritykset ymmärtävät, että tämän täytyy 
olla riittävän keskeinen osa sitä, miten yritystä johdetaan.”

Toki kestävä kehitys on ”must” omien työntekijöiden ja ku-
luttajien silmissä. Varsinkin seuraavalle sukupolvelle vastuulli-
suus on tärkeä kriteeri työnantajaa valittaessa. Kestävän kehi-
tyksen ajattelu ja paikalliset hyväntekeväisyyshankkeet myös 
sitouttavat ja motivoivat henkilöstöä. Sosiaalisella mediallakin 
on roolinsa, onhan se tärkeä kanava kuluttajiin ja työntekijöi-
hin. Myös tätä kautta paine toimia vastuullisesti kasvaa.

Siltä osin kuin mahdollista, myös hyväntekeväisyyshank-
keessa haetaan synergiaa oman liiketoiminnan kanssa. Aina 
kun on vaan mahdollista, Nokia pyrkii valitsemaan tuen ja yh-
teistyön kohteeksi hankkeita, joissa pystytään hyödyntämään 
mobiiliteknologiaa. Nokialla on esimerkiksi useita mobiiliop-
pimiseen ja mobiiliterveyteen liittyviä kohteita. 

Itämeri on Nokian merkittävin ympäristönsuojelukohde 
Pohjois-Euroopassa

Paikallisen tason projekteissaan Nokia hakee projekteja ja koh-
teita, jotka ovat merkittäviä sen alueen yhteisön kannalta. Itä-

meri on tämän logiikan mukaisesti valikoitunut Nokian koh-
teeksi melkeinpä itsestään selvästi: ”maailman saastuneimman 
meren” kriittinen tila on yksi isoimpia alueen ympäristöongel-
mista. Tästä syystä myös Nokia on pitkään panostanut Itämeri-
työhön tukemalla mm. WWF:ää ja John Nurmisen Säätiötä. 

Sormunen kertoo, että niin globaaleissa kuin paikallisissa-
kin kumppanuuksissa haetaan sellaisia hankkeita ja projekteja, 
joilla on konkreettisia tavoitteita ja pystytään saamaan tuloksia 
aikaan. Entistä enemmän seurataan panos-tuotos suhdetta eli 
sitä, mitä hyväntekeväisyys- ja tukirahoilla saadaan aikaan. Tu-
loksia täytyy myös pystyä järkevällä tavalla mittaamaan. Muita 
kriteerejä Nokian mukanaololle on hankkeiden elinkelpoisuus: 
se että toiminta voi jatkua vielä senkin jälkeen, kun Nokia ei 
syystä tai toisesta enää jatka tukea. Se että hankkeet pystyvät 
jatkamaan Nokian tuen jälkeenkin, osoittaa niiden elinkelpoi-
suuden. 

Nokia on tukenut John Nurmisen Säätiön työtä merkittävällä 
panoksella vuodesta 2005 lähtien. Kirsi Sormusen mukaan John 
Nurmisen Säätiön toiminta resonoi hyvin Nokian näkemyksen 
kanssa tuloksekkaasta ja mitattavasta ympäristötyöstä.

Kirsi Sormusta haastatteli Tuula Putkinen

CLuB itämeri nokia-taLossa 23.8.2011

elokuun 23. päivä järjestettiin säätiön toinen Club itämeri -tapahtuma tukijoille ja sidosryhmille 
nokia-talossa. tilaisuudessa kerrottiin säätiön projekteista ja varainhankinnan tilanteesta. 
tilaisuutta isännöi nokian yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja esko aho. yleisössä oli noin 
sata John nurmisen säätiön tukijaa ja yhteistyökumppania. 
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Liikenneviraston pääjohtaja Juhani 
tervala johdatteli keskustelua 
tilaisuuden toiseen aiheeseen, 
suomenlahden öljykuljetusten 
turvallisuuteen. Liikennevirastolla on 
merkittävä rooli John nurmisen säätiön 
tankkeriturva-hankkeessa, jonka tavoite 
on hyvin konkreettinen: siinä luotavan 
palvelun avulla pyritään vähentämään 
suuren öljyonnettomuuden riskiä. 

vasemmalla kari raivio John nurmisen 
säätiön hallituksesta, keskellä nokian 
kestävän kehityksen liiketoiminnan 
johtaja kirsi sormunen ja oikealla aktia 
rahastoyhtiön tj. tom Ginman.

vasemmalta 
tankkeriturvapanelistit 
Pekka Laaksonen (John 
nurmisen säätiö), tiina 
tuurnala (Liikennevirasto) ja 
stig sundberg (neste oil). 
oikealla säätiön asiamies 
erik Båsk kiittää säätiön 
tukijoita ja kertoo 
varainhankinnan tilanteesta.

nokian yhteiskuntasuhteista 
vastaava johtaja esko aho 
isännöi vuoden 2011 Club 
itämeri -tapahtuman. esko aho 
viittasi aloituspuheenvuorossaan 
michael Porterin näkemykseen 
yhteiskuntavastuusta. aho 
totesi, että nokialle Puhdas 
itämeri -hankkeen tukeminen 
on hyvä esimerkki yhteistä arvoa 
(”shared value”) tuottavasta 
projektista. vastuullista 
liiketoimintaa ei voi harjoittaa 
ilman julkisen sektorin 
tukea, jossa lainsäädäntö 
ja toimintatavat voivat 
luoda toimintaedellytykset 
”kolmannen sukupolven 
yhteiskuntavastuulle”.

kuvassa Juhani kaskeala, säätiön hallituksen 
jäsen ja tankkeriturva-neuvonantajaryhmän 
puheenjohtaja ja Juhani Damski ilmatieteen 
laitokselta, joka on tärkeä tankkeriturva-
hankkeen sisällöntuottaja.

veli sundbäck, säätiön hallituksen jäsen ja Puhdas 
meri -neuvonantajaryhmän puheenjohtaja, johdatteli 
keskustelua itämeren rehevöitymiseen liittyvistä 
hankkeista ja haasteista. vasemmalta: itämeri-
suurlähettiläs timo rajakangas (ulkoministeriö), 
mikhail Durkin (heLCom), marjukka Porvari (säätiön 
Puhdas meri -hankkeista vastaava johtaja).
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John nurmisen säätiön 
tiLinPäätös 2011
John Nurmisen Säätiö   Y-tunnus 0895353-5   Helsinki

John nurmisen säätiön tuloslaskelmassa säätiön 
toimintalinjat on eroteltu omiksi kokonaisuuksikseen. 
merihistorian toimintalinja rahoitetaan mahdollisilla 
näyttelyiden pääsylippu- ja sponsorituotoilla, julkai-
sutoiminnan tuotoilla sekä säätiön sijoitustoiminnan 
tuotoilla. Puhdas itämeri -hankkeet toimivat omakattei-
sena rahastona. tämä käsitellään säätiön kirjanpidossa 
erikseen, koska Puhdas itämeri -hankkeet rahoitetaan 
lahjoitusvaroin. 

Lahjoitukset on ohjattu Puhdas meri i ja ii -nimisiin 
rahastoihin, joista kaikki Puhdas itämeri -hankkeet ra-
hoitetaan. tällä järjestelyllä taataan, ettei lahjoituksilla 
rahoiteta muuta John nurmisen säätiön toimintaa. 

säätiön merihistorian toimintalinjan kulujäämä oli 
113 956 euroa. yksi syy tähän oli virhearviointi kustaa iii 
-teoksen toisen painoksen ottamisesta. tieto-Finlandia 
-palkintoehdokkuus toi kirjalle nostetta, mutta kun voit-
to jäi saamatta, jäi myös toinen painos varastoon. muun 
muassa tästä syystä säätiön vaihto-omaisuuskirjoissa 
tehtiin tilikauden aikana poikkeuksellinen 56 687 euron 
arvonalennus. arvon alennus perustuu kirjakohtaisiin 
markkina-arvoihin ja arvioon kirjojen lähivuosien myyn-
timääristä.

Johtuen kasvaneista kuluista ja taloudellisen tilanteen 
epävarmuudesta, vuonna 2011 säätiön kokonaistulos 
jäi tappiolliseksi 62 666 euroa.

John nurmisen säätiön yLeiskuLut 

säätiön yleiskulut olivat yhteensä 178 739 € 
(164 705 €), jotka koostuivat henkilöstökuluista, joi-
den osuus oli 88 271 € (77 795 €) sekä muista kuluista 
97 593 € (84 448 €). muut kulut koostuvat hallituksen 

palkkioista, kokouskuluista, taloushallinnon ja tilin-
tarkastuksen (ei ympäristölinja) atk- ja nettikuluista, 
posti-, toimisto- ja puhelinkuluista ja markkinoinnin ja 
viestinnän kuluista.

siJoitustoiminta

säätiön varainhoito kilpailutettiin vuoden aikana. vuon-
na 2011 sijoitustoiminnan tuotot kulujen ja arvonalen-
nusten muutosten jälkeen olivat 154 470 € (257 155 €). 

vuokraustoiminta

John nurmisen säätiö omistaa noin 10 % huolintata-
losta Länsi-Pasilassa, jossa myös säätiön tilat ja kokoel-
mat sijaitsevat. ne tilat, jotka eivät ole säätiön käytössä, 
ovat vuokrattuna. vuokraustoiminnan osalta nurminen 
Logistics oyj irtisanoi sopimuksen päättyväksi touko-
kuussa 2012. säätiö aloitti uuden vuokralaisen etsinnän 
omistamalleen noin 400 m2 tilalle huolintatalon toises-
sa kerroksessa. 

vuokratuotot olivat vastikkeiden jälkeen 75 561 € 
(81  239 €).

TULOSLASKELMA

varsinainen toiminta 2011 2010
 

MERIHISTORIA 
 
 näyttelytoiminta 
 
 Kulut 
  Henkilöstökulut -5 719,02 -2 628,58
  Muut kulut -11 069,69 -10 088,03
  Kulut yhteensä -16 788,71 -12 716,61
 
 näyttelytoiminta yhteensä -16 788,71 -12 716,61
 
 julkaisutoiminta 
 
 Tuotot 
  Kirjamyynti 161 106,57 145 176,88
  Muut 4 196,31 19 703,32
  Tuotot yhteensä 165 302,88 164 880,20
 
 Kulut 
  Henkilöstökulut -37 658,60 -61 101,50
  Muut kulut -140 252,70 -141 787,69
  Varaston muutos -58 035,81 43 264,87
  Kulut yhteensä -235 947,11 -159 624,32
 
 julkaisutoiminta yhteensä -70 644,23 5 255,88
 
 kokoelmat 
 
 Tuotot 
  Myyntituotot 0,00 6 959,00
  Tuotot yhteensä 0,00 6 959,00
 
 Kulut 
  Henkilöstökulut -13 140,21 -12 650,62
  Muut kulut -13 384,54 -10 806,34
  Kulut yhteensä -26 524,75 -23 456,96
 
 kokoelmat yhteensä -26 524,75 -16 497,96
 
merihistoria yhteensä -113 957,69 -23 958,69
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TASE 
 

vastaavaa  2011 2010

PYSYVÄT VASTAAVAT 
 
Aineelliset hyödykkeet 
 Koneet ja kalusto 33 875,93 65 323,61
 Muut aineelliset hyödykkeet 
  Taideteokset 204 674,03 190 674,03
  Kartat, kirjat ja esineet 434 147,38 434 147,38
 Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä 638 821,41 624 821,41
 
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 672 697,34 690 145,02
 
Sijoitukset 5 621 086,09 5 463 680,48
 
 
Pysyvät vastaavat yhteensä 6 293 783,43 6 153 825,50
 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 
 
Vaihto-omaisuus 
 Keskeneräiset kirjat 14 803,40 3 627,10
 Kirjat 138 204,87 207 416,98
   153 008,27 211 044,08
 
Saamiset 
 Pitkäaikaiset  
  Muut saamiset 0,00 100 000,00
 
 Lyhytaikaiset 
  Myyntisaamiset 42 489,72 35 884,50
  Muut saamiset 246 100,46 211 705,54
  Siirtosaamiset 112 707,73 281 029,91
   401 297,91 528 619,95
 
Rahat ja pankkisaamiset 1 707 671,94 1 794 428,11
  
vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 261 978,12 2 634 092,14
  
vastaavaa yhteensä 8 555 761,55 8 787 917,64

   2011 2010

PUHdAS MERI -RAHASTOT
 
 Tuotot 
  Saadut lahjoitukset 768 389,81 643 752,71
  Saadut avustukset 125 394,46 271 739,78
  Sijoitustoiminta 28 069,27 19 864,17
  Tuotot yhteensä 921 853,54 935 356,66
 
 Kulut 
  Henkilöstökulut -327 578,36 -267 151,56
  Poistot -30 233,64 -30 233,63
  Muut kulut -472 383,23 -1 184 665,84
  Kulut yhteensä -830 195,23 -1 482 051,03
 
 Rahastosiirrot -91 658,31 546 694,37
 
Puhdas meri -rahastot yhteensä 0,00 0,00
 

YHTEISKULUT 
 
 Tuotot 
  Muut tuotot 8 339,97 0,00
 
 Kulut 
  Henkilöstökulut -88 271,52 -77 795,90
  Poistot -1 214,04 -2 461,43
  Muut kulut -97 593,85 -84 448,58
   -187 079,41 -164 705,91
 
yhteiskulut yhteensä -178 739,44 -164 705,91
 
varsinaisen toiminnan kulujäämä -292 697,13 -188 664,60
 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 
 
 vuokraustoiminta 
 
  Vuokratuotot 159 747,05 153 923,78
  Vastikkeet  -84 186,32 -72 683,82
   75 560,73 81 239,96
 
 vuokraustoiminta yhteensä 75 560,73 81 239,96
 
 muu sijoitus- ja rahoitustoiminta 
 
 Tuotot 
  Korkotuotot 8 952,02 1 795,86
  Osinkotuotot 130 505,59 106 883,61
  Myyntivoitot 569 964,44 87 762,30
  Muut sijoitustoiminnan tuotot 9 326,87 0,00
  Tuotot yhteensä 718 748,92 196 441,77
 
 Kulut 
  Korkokulut 0,00 0,00
  Muut kulut -720 113,83 -144 784,87
  Kulut yhteensä -720 113,83 -144 784,87
 
  Arvonalennukset ja niiden palautukset 155 835,39 205 498,59
 
 sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 154 470,48 257 155,49
 
 tilikauden alijäämä (ylijäämä) -62 665,92 149 730,85
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TILINPÄÄTöKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEdOT 
 

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET 
 
käyttöomaisuuden arvostus 
 
Säätiön varsinaisen toiminnan käyttöomaisuudesta ei ole tehty poistoja.  
Tämä käyttöomaisuus sisältää taideteoksia, karttoja, kirjoja ja esineitä. 
 
Konttorikoneet ja kalusto on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä  suunnitelman 
mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaisina poistoina on käytetty  menojäännöspoistoa 25 %. 
 
Puhdas Itämeri -hankkeeseen liittyvä tilapäiseen käyttöön tarkoitettu vedenpuhdistamolaitteisto 
poistetaan tasapoistoina kolmessa vuodessa. 
 
Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot poistetaan tasapoistoin viidessä vuodessa. 
 
Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta ja pienhankinnat, 
on kirjattu kokonaisuudessaan tilikauden kuluksi. 
 
sijoitus- ja rahoitusomaisuuden arvostaminen 
 
Sijoitus- ja rahoitusomaisuus on merkitty tilinpäätökseen hankintamenoarvoon 
tai sitä alhaisempaan tilinpäätöspäivän todennäköiseen luovutushintaan. 
 
vaihto-omaisuuden arvostus 
 
Vaihto-omaisuus esitetään hankintamenon tai sitä alhaisemman  jälleenhankintahinnan 
tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. 
 
Säätiön julkaisemat kirjat on arvostettu hankintamenoarvoon tai  sitä alhaisemman jälleenhankintahinnan 
tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. 
 
Säätiön vaihto-omaisuuskirjoista on tilikauden aikana  tehty poikkeuksellinen arvonalennus 
määrältään 56.687,22 euroa.  Arvonalennus perustuu kirjakohtaisiin markkina-arvoihin ja 
arvioon kirjojen lähivuosien myyntimääristä. 
 
kulujen kohdistusperiaatteet 
 
Toiminnoille on kohdistettu niiden erilliskulut sekä lisäksi osuus yhteiskuluista. 
Yhteiskuluosuutta laskettaessa on noudatettu mahdollisimman tarkkaa  aiheuttamisperiaatetta. 
 
eläkkeiden kirjaaminen 
 
Säätiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. 
Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat aktuaarien tekemiin laskelmiin. 
Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. 
 

MUUTOKSET TULOSLASKELMAN ESITTÄMISTAVASSA 
 
Aiemmasta käytännöstä poiketen tuloslaskelma on ryhmitelty vastaamaan 
säätiön toimintolinjakohtaista raportointia.
 
Vertailutiedot on muutettu vastaamaan uudistettua käytäntöä. 
 

TASE 
 

vastattavaa 2011 2010
 
OMA PÄÄOMA 
 
Peruspääoma 142 168,69 142 168,69
Puhdas meri I -rahasto 1 683 179,97 1 737 771,38
Puhdas meri II -rahasto 818 411,51 672 161,79
   2 643 760,17 2 552 101,86
 
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 5 656 096,19 5 506 365,34
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -62 665,92 149 730,85
   5 593 430,27 5 656 096,19
 
oma Pääoma yhteensä 8 237 190,44 8 208 198,05
 
 
VIERAS PÄÄOMA 
 
Lyhytaikainen 
 Ostovelat 151 027,10 213 848,51
 Muut velat 47 465,84 28 234,22
 Siirtovelat 120 078,17 337 636,86
Lyhytaikainen yhteensä 318 571,11 579 719,59
 
vieras Pääoma yhteensä 318 571,11 579 719,59
 
vastattavaa yhteensä 8 555 761,55 8 787 917,64
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Puhdas itämeri- hankkeiden kulujen erittely toiminnoittain 2011 2010

Rehevoitymishankkeet -444 634,11 -854 682,62
Tankkeriturva -85 702,80 -152 690,82
Yleiskulut -160 919,14 -165 594,22
Varainhankinta ja viestintä -138 939,18 -309 083,37
Kulut yhteensä -830 195,23 -1 482 051,03
 
 
Tilikauden 2010 aikana teetätettiin mittava markkinointi- ja viestintäkampanja, jota  käytetään säätiön viestinnässä
ja varainhankinnassa arviolta kolmen vuoden ajan. 
Markkinointikulut 172 968,95 euroa on kirjattu tilikauden 2010 kuluksi ja ne sisältyvät varainhankinnan ja 
viestinnän kuluihin. 
 
 

TASEEN LIITETIEdOT 
 
aineelliset hyödykkeet 2011 2010  
 
koneet ja kalusto 
 
Konttorikoneet ja kalusto 
Hankintameno 1.1. 4 856,34 6 475,14
Lisäykset  0,00 0,00
Tilikauden poisto -1 214,04 -1 618,80
Kirjanpitoarvo 31.12. 3 642,30 4 856,34
 
Vedenpuhdistamolaitteistot 
Hankintameno 1.1. 60 467,27 0,00
Lisäykset  0,00 90 700,90
Tilikauden poisto -30 233,64 -30 233,63
Kirjanpitoarvo 31.12. 30 233,63 60 467,27
 
Koneet ja kalusto yhteensä 33 875,93 65 323,61

 
muut aineelliset hyödykkeet 2011 2010
 
taideteokset 
Hankintameno 1.1. 190 674,03 188 508,91
Lisäykset  14 000,00 2 165,12
Kirjanpitoarvo 31.12. 204 674,03 190 674,03
 
kartat 
Hankintameno 1.1. 239 474,88 225 243,84
Lisäykset  0,00 14 231,04
Kirjanpitoarvo 31.12. 239 474,88 239 474,88
 
kirjat 
Hankintameno 1.1. 22 768,34 22 768,34
Kirjanpitoarvo 31.12. 22 768,34 22 768,34
 
esineet 
Hankintameno 1.1. 171 904,16 171 904,16
Kirjanpitoarvo 31.12. 171 904,16 171 904,16
 
Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä 638 821,41 624 821,41

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 672 697,34 690 145,02

TULOSLASKELMAN LIITETIEdOT 
 
henkilöstöä koskevat liitetiedot 2011 2010
 
Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 9 9
 
Palkat ja palkkiot 396 890,06 357 963,77
Eläkekulut  60 744,97 53 083,63
Muut henkilösivukulut 14 732,68 10 280,76
   472 367,71 421 328,16
 

sijoitus- ja rahoitustoiminta 2011 2010
 
tuotot 
Korkotuotot 8 952,02 1 795,86
Osinkotuotot 130 505,59 106 883,61
Myyntivoitot 569 964,44 87 762,30
Muut tuotot 9 326,87 0,00
Tuotot yhteensä 718 748,92 196 441,77
 
kulut 
Välitys- ja hoitokulut -38 299,12 -100 986,45
Myyntitappiot -681 814,71 -43 798,42
Kulut yhteensä -720 113,83 -144 784,87
 
Arvonalennusten muutos 155 835,39 205 498,59
 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 154 470,48 257 155,49
 
 
Puhdas itämeri -hankkeet 2011 2010
 
Tuotot 
 Saadut lahjoitukset 768 389,81 643 752,71
 Saadut avustukset 125 394,46 271 739,78
 Sijoitustoiminta 28 069,27 19 864,17
 Tuotot yhteensä 921 853,54 935 356,66
 
Kulut 
 Henkilöstökulut -327 578,36 -267 151,56
 Poistot -30 233,64 -30 233,63
 Laitehankinnat -4 086,00 -352 669,14
 Konsulttipalvelut -192 950,14 -393 865,57
 Markkinointikulut -24 069,08 -172 968,95
 Matka- ja kokouskulut -100 943,01 -76 584,42
 Muut kulut -150 335,00 -188 577,76
 Kulut yhteensä -830 195,23 -1 482 051,03
 
Puhdas itämeri yhteensä 91 658,31 -546 694,37
 
Rahastosiirrot -91 658,31 546 694,37
 
Puhdas itämeri yhteensä 0,00 0,00
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LÄHIPIIRI  
 
Säätiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, heidän puolisonsa ja alaikäiset lapset  sekä intressiyhtiöt. 
 
Kaikki liiketoimet lähipiirin välillä tapahtuvat markkinaehtoisesti käyvin arvoin ja säätiön etua ajatellen. 
 

lähipiiritapahtumat 2011 2010
 
hankinnat 
Toimitilavuokrat 30 091,38 24 335,68
Muut 39 425,74 42 140,80
   69 517,12 66 476,48
myynnit 
Toimitilavuokrat 188 834,96 183 201,37
Muut 18 911,30 9 371,26
   207 746,26 192 572,63
  
 
vastuusitoumukset 2011 2010
 
Taseeseen sisältymättömät leasing- ja vuokravastuut 
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 25 475,79 25 400,07
Myöhemmin maksettavat 11 682,54 35 047,62
Yhteensä 37 158,33 60 447,69
 

sijoitukset 2011 2010
 
Pörssiosakkeet ja muut rahoitusinstrumentit 
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 659 677,08 4 502 271,47
Markkina-arvo 31.12. 4 771 995,24 5 344 758,34
Erotus 112 318,16 842 486,87
  
muut osakkeet ja osuuudet 
Kiinteistö Oy Pasilankatu 2, osakekannasta 11,67 % 
Kirjanpitoarvo 1.1. 961 409,01 961 409,01
Kirjanpitoarvo 31.12. 961 409,01 961 409,01
 

oma pääoma 2011 2010
 
Peruspääoma 142 168,69 142 168,69
 
Muut sidotut rahastot 
Puhdas Meri I -rahasto 
 pääoma 1.1. 1 737 771,38 2 100 577,11
 käytetty puhtaan meren hyväksi sääntöjen mukaisesti -54 591,41 -362 805,73
 pääoma 31.12. 1 683 179,97 1 737 771,38
 
Puhdas Meri II -rahasto 
 pääoma 1.1. 672 161,79 856 050,43
 saadut lahjoitukset 768 389,81 643 752,71
 saadut avustukset 125 394,46 271 739,78
 rahastojen tuotot 28 069,27 19 864,17
 käytetty puhtaan meren hyväksi sääntöjen mukaisesti -775 603,82 -1 119 245,30
 pääoma 31.12. 818 411,51 672 161,79
 
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 5 656 096,19 5 506 365,34
 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -62 665,92 149 730,85
 
Oma pääoma yhteensä 8 237 190,44 8 208 198,05
 

Säätiöllä on kaksi määrätarkoitukseen sidottua rahastoa, Puhdas Meri I ja II -rahastot. 
Rahastojen varat käytetään rahaston sääntöjen mukaisesti.  
 
Puhdas Meri -rahastojen varat on sijoitettu Nordea määräaikaistalletuksiin ja lyhyen koron rahastoihin. 
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Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Helsingissä 23. maaliskuuta 2012

Juha Nurminen  Jouko Lönnqvist
Hallituksen puheenjohtaja

Peter Fagernäs  Juhani Kaskeala

Hannu Syrjänen  Veli Sundbäck

Sirpa Ojala  Sari Baldauf

Annamari Arrakoski-Engardt  Erik Båsk
 Säätiön asiamies

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsingissä 3. huhtikuuta 2012

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Johanna Perälä  Samuli Perälä
KHT  KHT
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PuhDas itämeri

marjukka Porvari
Johtaja, Puhdas meri -hankkeet
+358 (0) 41 549 1535

miina mäki
Projektipäällikkö, meribiologi
+358 (0)50 576 3298
(äitiyslomalla)

elena kaskelainen
Projektipäällikkö
+358 (0) 40 801 7057

viivi moll
Projektipäällikkö, Presto-hanke
+358 (0)40 021 8307

merihistoria

maria Grönroos
Julkaisu- ja näyttelyvastaava
+358 (0)50 545 0481

erik Båsk
säätiön asiamies
+358 (0) 40 825 8071

tuula Putkinen
viestintäpäällikkö
+358 (0) 400 907 809

Postiosoite:
john nurmisen säätiö
Pasilankatu 2
00240 helsinki

sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)jnfoundation.fi

yhteystieDot

edessä vasemmalta: elena kaskelainen, marjukka Porvari, 
viivi moll ja tuuli ojala.
takana vasemmalta: maria Grönroos, tuula Putkinen, erik Båsk, 
Pekka Laaksonen ja maija salmiovirta.

tuuli ojala
Projektipäällikkö, Pure-hanke
+358 (0) 44 203 2214

Pekka Laaksonen
Projektijohtaja, tankkeriturva
+358 (0) 400 530 422

Jussi tuurnala
Projektipäällikkö, tankkeriturva
+358 (0)50 588 0352

maija salmiovirta
hankekoordinaattori, tankkeriturva
+358 (0) 44 203 2213

john nurmisen säätiÖn 
hallituksen tarkennus säätiÖn 
tarkoitusPykälään

Tarkennus selventää, miksi meriympäristön suojelu on 
luonteva osa suomalaisen merenkulun ja merihistorian 
kulttuuriperinnettä. Ote hallituksen pöytäkirjan liitteestä:

John Nurmisen Säätiön toimintasääntö 

John Nurmisen Säätiön toiminta perustuu säätiölakiin, 
John Nurmisen Säätiön viimeksi hyväksyttyihin sääntöihin 
(Patentti- ja Rekisterihallitus 14.8.2007), hyviin säätiöta-
poihin sekä hallituksen 9.12.2008 hyväksymään toiminta-
sääntöön ja muihin hallituksen erikseen hyväksymiin sään-
töihin ja päätöksiin.

Säätiön kaikki toiminta perustuu säätiön tarkoitukseen 
(2§): ”Säätiön tarkoituksena on kansainväliseen vaih-
dantaan ja sen palveluelinkeinoihin liittyvän historian ja 
suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen ja vaalimi-
nen sekä yleisön mielenkiinnon vireillä pitäminen näihin 
asioihin”. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa monin eri tavoin, 
muun muassa tukemalla tarkoituksensa mukaista toimintaa 
taloudellisesti tai esimerkiksi muilla säännöissä (3§) erik-
seen mainituilla tavoilla.

Hallituksen mielestä säätiön tarkoituspykälässä mainitul-
la ”kansainvälisellä vaihdannalla ja sen palveluelinkeinoilla” 
tarkoitetaan tiedonvaihtoa, viestintää, tavaroiden ja kult-
tuurin vaihtoa sekä näihin liittyviä logistisia palveluita ja 
muita tukitoimia sekä toimintaympäristöjä. Säätiön erityi-
senä tarkoituksena on edellä mainittuihin asioihin liittyvän 
historian ja suomalaisen kulttuuriperinteen vaaliminen, 
millä tarkoitetaan muun muassa merenkulkua sekä me-
rellisen ympäristön vaalimista siten, että sen käyttö säilyy 
perinteisellä tavalla vapaana ja käyttökelpoisena kaikille 
kansalaisille ja muille toimijoille, myös palveluelinkeinon 
harjoittajille. Säätiö huolehtii erityisesti suomalaisen merel-
lisen ympäristön vaalimisesta.

ote Puhdas meri 2 -rahaston 
säännÖistä

1 § Rahaston nimi 

Rahaston nimi on Puhdas meri 2 -rahasto, ruotsiksi Fonden 
för ett Rent Hav 2, englanniksi Clean Sea Fund 2 ja venä-
jäksi фонд ” Чистое море” 2.

2 § Rahaston tarkoitus 

Rahaston tarkoituksena on toimia puhtaan Itämeren puo-
lesta siten, että Itämeren luonto- ja käyttöarvo paranevat. 
Päämääränä on vähentää Itämerta ja erityisesti Suomenlah-
tea rehevöittäviä ravinnepäästöjä tai edistää Itämeren mui-
den ympäristöongelmien ratkaisua sekä lisätä meren tilaan 
liittyvää ympäristötietoisuutta. 

3 § Rahaston tarkoituksen toteuttaminen 

Tarkoituksensa mukaisesti rahasto edistää, kehittää, rahoit-
taa ja toteuttaa hankkeita, joilla tulee olla mitattava vaikutus 
Itämeren tilan paranemiseen tai meren tilaan liittyvän ym-
päristötietoisuuden lisäämiseen sekä tukee muiden tahojen 
vastaavia hankkeita tai osallistuu niihin. Pääpaino on toi-
milla, jotka nopeimmin ja kustannustehokkaimmin vaikut-
tavat positiivisesti Itämeren luonto- ja käyttöarvoihin. John 
Nurmisen Säätiö voi ottaa rahastoon vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja, jotka täyttävät rahaston ehdot. 

4 § Päätöksenteko ja seuranta 

John Nurmisen Säätiön hallitus määrittelee rahaston hank-
keet ja projektit sekä asettaa näille tavoitteet ja aikataulut. 
John Nurmisen Säätiön hallitus seuraa säännöllisesti hank-
keiden ja projektien toteutumista ottaen huomioon näiden 
sääntöjen mukaisen rahaston tarkoituksen. John Nurmisen 
Säätiön hallitus tai sen valtuuttama taho päättää tarkemmin 
rahastoon kohdennettujen varojen käyttämisestä näiden 
sääntöjen mukaisesti. 

John Nurmisen Säätiön säännöt ovat luettavissa säätiön verkkosivuilla www.johnnurmisensaatio.fi
Rahaston säännöt kokonaisuudessaan ovat luettavissa Puhdas Itämeri -hankkeiden verkkosivujen lahjoitus-osiossa 
http://lahjoitapuhdasitameri.fi/rahaston_tiedot



John nurmisen säätiön vuosikertomuksen toteutuk-
sessa on pyritty ottamaan ympäristöasiat huomioon mah-
dollisimman laajasti. eri työvaiheissa on valittu ympäristön 
kannalta parhaat, käyttötarkoitukseen sopivat materiaalit ja 
valmistusmenetelmät. tästä huolimatta julkaisu on jättänyt 
jälkensä ympäristöön, sen tuotanto on vaatinut energiaa ja 
raaka-ainetta sekä aiheuttanut jätettä ja päästöjä.

käyttötarkoitus: vuosikertomus, joka säilytetään pitkään

LaaJuus:   76 sivua ja kannet
koko:   210 x 278 mm
Painosmäärä:  1.500 kpl suomi + 500 kpl englanti

PaPerit: Paperiksi valittiin FsC-sertifioitu ja joutsenmerk-
kihyväksytty Galerie art silk 150 g/m2 (sisus) ja 300 g/m2 

(kansi). Puukuitu on peräisin vastuullisesti hoidetusta met-
sästä. sellun valkaisussa ei ole käytetty kloorikaasua. Paperi-
tehdas on iso14001-, emas- ja FsC-sertifioitu. Paperista 
saa Paper Profile –ympäristövaikutusdokumentin.

kemikaaLit: Paperinvalmistuksessa, painopinnanvalmistuk-
sessa, painossa ja sidonnassa on käytetty vain joutsenmerk-
kihyväksyttyjä kemikaaleja. vuosikertomus on painettu kas-
viöljypohjaisilla painoväreillä.

PainoLaitos: vuosikertomus on painettu edita Prima 
oy:ssä helsingissä. Paino käyttää vihreää sähköä ja sillä on 
iso 14001 -sertifikaatti sekä Pohjoismaisen Joutsenmer-
kin ja paperin alkuperämerkkien (mm. FsC) käyttöoikeus. 
Paino kompensoi aiheuttamansa hiilidioksidipäästöt rahoit-
tamalla yk:n valvomia uusiutuvien energiamuotojen hank-
keita kehitysmaissa.

vuosikertomuksen käyttö on helppoa ja ympäristöä 
vähän kuormittavaa. Lukemiseen ei tarvita lisälaitteita eikä 
energiaa. vuosikertomuksen voi selata moneen kertaan ja 
sen kuljettaminen paikasta toiseen on vaivatonta.

yhDen vuosikertomuksen tekemiseen käytettiin:
Puuta:   0,7 dm3

vettä:   6,0 litraa
enerGiaa:  1,2 kWh

yhDen vuosikertomuksen tekeminen aiheutti:
Jätettä: 635 g, josta kierrätettävää jätettä 620 g (580 g 
paperia, 37 g alumiinia ja 3 g pahvia), poltettavaa jätettä 
7 g, vaarallista jätettä 5 g ja kaatopaikkajätettä 3 g (paperin-
valmistuksesta).
PäästöJä veteen: 13 g (paperinvalmistuksesta)

vuosikertomuksen hiiLiJaLanJäLki
Co2-päästöjä ilmaan 770 g, josta painamisen osuus noin 
200 g ja paperinvalmistuksen kuljetuksineen noin 570 g. 
Loppuosa päästöistä koskee kuljetusta asiakkaalle. Päästö-
määrät ovat noin-arvioita. vuosikertomuksen hiilijalanjälki 
vastaa noin neljän kilometrin ajoa autolla.

komPensoimme Päästöistä 630 g/vuosikertomus
käytimme antalis oy:n ilmastonsuojelua edistävää pape-
ria. kompensoimme paperin tuotannosta ja kuljetuksista 
aiheutuneet päästöt maksamalla päästöjä vastaavan hyvite-
summan Plan vivo -organisaation valvomalle mosambik-
projektille, joka on suunnattu pääasiassa puiden istutuk-
seen. Paperin lisäksi kompensoimme painamisen päästöt.

tämän vuosikertomuksen, kuten minkä tahansa julkaisun, 
ekologiseen jalanjälkeen vaikuttaa merkittävästi se, mitä sil-
le tapahtuu käytön jälkeen. hyvä lukija, kun et enää tarvitse 
tätä lehteä, toimitathan sen paperinkeräykseen. Puukuitu 
voidaan kierrättää keskimäärin kuusi kertaa.

ekologisen jäljen kartoitti Green edita -ohjelmasta vastaava 
mika ruuskanen.

LisätietoJa: mika.ruuskanen@edita.fi

john nurmisen säätiÖn vuosikertomuksen ekologinen jälki

Puhdas itämeri -hankkeiden kampanja sai lahjoitettua mediatilaa kesällä 2011 sanoma mediassa. Helsingin Sanomissa Pietarin 
vesilaitoksen johtajan Felix karmazinovin henkilöön rakentunut mainos sai hopeajyvä-palkinnon suomen markkinointiliiton 
kultajyvä-kilpailun yhteiskunnallisen mainonnan sarjassa.



www.johnnurmisensaatio.fi
www.puhdasitameri.fi
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