
John nurmisen 
säätiö 2015



tiesitkö tämän meistä? säätiö pähkinänkuoressa 2
Asiamiehen alkusanat 4
hallituksen puheenjohtajan tervehdys 6
Vuoden 2015 päätapahtumat 8

merikulttuuri 10
 Maailma piirtyy kartalle 14
 Loki-kulttuuriperintöhanke 18
esa-Pekka salosen itämeri 20
itämeren tila 22
Käynnissä olevat Puhdas itämeri -hankkeet 27
 nutritrade-hanke 30
 saaristomeren lähikalahanke 32
Puhdas itämeri -hankkeiden yhteistyökumppanit ja kampanjat 2015 36
 Horisontti-kampanja 40 
Club itämeri 2015  42

säätiön toiminnan rahoitus  44  
 merikulttuurin rahoitus ja kulut vuonna 2015
 Puhdas itämeri -hankkeiden rahoitus ja kulut vuonna 2015
 Lähipiiri
 säätiön varainhoito ja pääoman hoito vuonna 2015
 Vuokraustoiminta
toiminnan riskit ja epävarmuustekijät 49

tilinpäätös 2015 50

säätiön organisaatio vuonna 2015 60
Yhteystiedot 62

sisällysluettelo

John nurmisen säätiön 
VuosiKertomus 2015 JA 
toiminnAn KuVAus

toimitus: John nurmisen säätiö
Graafinen suunnittelu ja taitto: tommi Jokivaara
Paino: Lönnberg Painot, helsinki 2016

Lönnberg Painot on tukenut John nurmisen säätiön toimintaa 
painamalla tämän vuosikertomuksen.

stora enso on tukenut John nurmisen säätiön toimintaa 
lahjoittamalla tämän vuosikertomuksen paperit. 
Paperi: kansi Lumisilk 300 g, sisus Lumisilk 150 g.

Kuvat: John nurmisen säätiön kokoelmat.
Kansikuva otettu Forum marinumissa. Kuvaaja: Lasse Lecklin 2015. 



toimintAPeriAAtteemme

mitattavasti tuloksellinen
Kohdennetut toimet
rajat ylittävä yhteistyö
riippumattomuus

teemme vaikuttavaa 
ja tuloksellista työtä 
itämeren ja merellisen 
kulttuuriperinnön 
hyväksi.

Säätiön tarkoituSpykälä Säätiön 
SäännöiSSä pEruStaMiSVuonna 1992

”Säätiön tarkoituksena on kansainväliseen vaihdantaan 
ja sen palveluelinkeinoihin liittyvän historian ja 
suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen ja 
vaaliminen sekä yleisön mielenkiinnon vireillä 
pitäminen näihin asioihin.”

Säätiön säännöt ovat luettavissa säätiön verkkosivuilla. 
Vuoden 2015 joulukuussa voimaan astuneen uuden 
säätiölain myötä säätiö toteuttaa sääntöuudistuksen 
vuoden 2016 aikana.

säätiön AVAinLuVut 
VuonnA 2015

taseen loppusumma 9 844 303 euroa.
oma pääoma 9 622 461 euroa.
merikulttuurin toiminnan kulujäämä -151 118 euroa.
Puhdas meri -rahaston pääoma 2 862 788 euroa.
Puhdas itämeri -hankkeiden kulut 928 670 euroa.
Varainhankinnan tuotot (Puhdas itämeri) 1 164 607 

euroa.
7 vakituista työntekijää, vuoden aikana 14 henkilöä 

säätiön palveluksessa.

meriKuLttuuri
•	 30	tietokirjaa	julkaistu	(vuoden	2015	loppuun	

mennessä).
•	 4	Tieto-Finlandia	-ehdokkuutta.
•	 3	kunniamainintaa	Vuoden	kaunein	kirja	-kilpailussa.
•	 Kokoelmissa	60	pienoismallia,	150	taide-esinettä,	

yli 1000 karttaa.
•	 Järjestänyt	13	näyttelyä	ja	ollut	esinelainoin	

mukana kymmenissä näyttelyissä.
•	 Meren	tarinat	verkkoon:	Loki-hanke	2012–>.

PuhdAs itämeri 
-hAnKKeet
•	 Vuosina	2005–2015	pääasiassa	jäteveden-

puhdistamoilla 17 projektia, joista 14 valmiina.

•	 Hankkeissa	vähennetty	yli	2000	tonnia	Itämeren	
vuosittaisesta fosforikuormasta.

•	 Säätiöllä	on	ollut	keskeinen	rooli	niissä	kahdessa	
projektissa, joiden ansiosta suomenlahden 
vuotuinen fosforikuorma on vähentynyt yli 60 %.

•	 Tankkeriturva-hankkeessa	luotiin	meriliikenteen	
turvallisuutta edistävä ensi-palvelu.

•	 Vuonna	2015	käynnistettiin	uusina	hankkeina	
saaristomeren Lähikalahanke, nutritrade-hanke, 
Best-hanke sekä biokaasutuotannon ravinne-
päästöihin liittyvä esiselvitys. 

Kuva: Vuoden 2016 Puhdas itämeri -konserttia kuvittivat Petri Porkolan upeat merimaisemat.
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Asiamiehen alkusanat

Kukoistava kulttuuriperintö 
puhtaan itämeren rannalla 

NäideN kansien sisältä löytyy ajantasainen kuvaus 
säätiön toiminnasta sekä vuoden 2015 tilinpäätös. 
Tilin päätöslukuja edeltää johdanto, jossa on kerrottu 
tarkemmin säätiön toiminnan rahoituksesta. 

Vuoden 2015 joulukuussa voimaan astunut uusi 
säätiölaki alleviivaa säätiön toimintaa ohjaavaa periaa-
tetta, tarkoitusta. Meidän tapauksessamme se on: tehdä 
vaikuttavaa ja tuloksellista työtä itämeren ja merellisen 
kulttuuriperinnön hyväksi. Tehtävänannon onnistumi-
sesta saamme säännöllisesti palautetta yhteistyökump-
paneiltamme, Huolintatalon vierasryhmiltä ja suurelta 
yleisöltä messuilla ja julkistustilaisuuksissa, turuilla 
ja toreilla käydyissä keskusteluissa. Meidän ydinylei-
söstämme löytyy meren ja luonnon ystäviä, itämeren 
suojelijoita, merikulttuurista kiinnostuneita tai sitä jo 
harrastavia, ja tietysti myös hyvän tietokirjan ystäviä. 

Vuonna 2015 saimme iloita kirjailijoiden menestyk-
sestä: keväällä julkaisemamme eero Lehtisen Suoma-
laiset Sankaripurjehtijat valittiin hienosti kilpailemaan 
Vuoden Urheilukirja -palkinnosta, kun taas syyskuussa 
julkaistu, Marjo T. Nurmisen kirjoittama ja Juha Nur-
misen päätoimittama Maailma piirtyy kartalle nousi 
Tieto-Finlandia -palkintoehdokkaaksi. Tämän vuosia 
jatkuneen kirjahankkeen taloudellinen yhtälö oli kieltä-
mättä haastava, mutta teos sai niin kiittävää huomiota, 
että voimme todeta: kyllä kannatti! Lopulta vaa’assa pai-
naa kaikkein eniten saamamme suorastaan ylenpaltti-
nen palaute ja kiitos siitä, että ”joku vielä tekee tällaisia 
kirjoja”. erityisesti iloitsimme myös siitä, että saimme 
kirjan englanninkieliseen julkaisuun yksityistä tukea. 

Toinen viime vuonna ulkopuolista tukea saanut 
kulttuurihanke on Loki-kulttuuriperintöhanke, jonka 
myötä astelemme määrätietoisin askelin uusille urille. 
Tätä hanketta lähdimme pari vuotta sitten rakenta-

maan samalla periaatteella kuin nyt jo päättynyttä 
Tankkeriturva-hanketta: kuulimme ja haastattelimme 
alan toimijoita, jotta saisimme luotua yhteisen, kaikkia 
hyödyttävän palvelun. Lokin tavoitteena tuoda kulttuu-
riperintö ihmisten luo helpommin, useammin ja rik-
kaammin. Tämän paremmin ei säätiön tarkoitusta voisi 
modernisti kiteyttää. 

Säätiön toiminnan volyymi on kehittynyt niin, että 
tällä hetkellä resursseistamme noin 80 % suuntautuu 
itämeren suojeluun ja loput 20 % kulttuurihankkeisiin. 
Aina näitä kahta ei ole tarpeen erottaa, sillä merellises-
tä ympäristöstä huolehtiminen on mitä suurimmassa 
määrin merellisen kulttuuriperinnön ytimessä. ihmisen 
toiminta on jättänyt jälkeensä valtavan rikkaan kulttuu-
riperinnön ja yhtä lailla mittavan ekologisen ongelman. 
Meillä nykypäivän ihmisillä on velvollisuus vaalia ja elä-
vöittää tätä kulttuuriperintöä, mutta samalla huolehtia 
siitä, että meren hyvä tila saadaan palautettua. 

Varainhankinnassa onnistuimme jälleen hyvin, 
mutta myönnettävä on, että tiukat taloudelliset ajat 
eivät helpota varainkeruuta vaan vuoden viimeiset 
kuukaudet tuovat hikikarpaloita asiamiehen otsalle. 
Vuoden loppumetreillä rekrytoimme säätiöön varain-
hankintajohtajan, jonka tehtävänä on tarkastella laa-
jasti säätiön pitkäaikaisen toiminnan rahoitusta ja 
luoda ja panna käytäntöön säätiön varainhankinnan 
strategia. Tämän työn tuloksista kerromme tarkemmin 
ensi vuonna. Saimme vahvistusta myös Puhdas itä-
meri -hankkeiden tekijäjoukkoon, kun niin ikään vuo-
den 2015 lopussa joukkoomme liittyivät uraauurtavan 
NutriTrade-hankkeen projektipäällikkö ja talouskoor-
dinaattori. Näin meillä on hyvä miehitys, ja naisitus, 
ja erinomaiset valmiudet viedä toimintaa ja hankkeita 
eteenpäin myös kuluvana ja sitä seuraavana vuonna. 

Kiitän säätiön vanhoja työntekijöitä samalla kun 
toivotan Annan, Annin ja Minnan lämpimästi terve-
tulleeksi joukkoomme! Kiitän kaikkia yhteistyökump-
paneitamme ja erityisen lämpimästi niitä yli neljää 
tuhatta Horisontti-lahjoittajaa ja niitä yksityishenki-
löitä ja yrityksiä, joiden myötävaikutuksella toteutettiin 
muotoilija, professori Hannu Kähosen suunnittelema 
Horisontti-taideteos Jätkäsaarenlaituriin. Nyt voimme 
ihastella 54 metrin pituista taideteosta koko pituudes-
saan, tässäkin palanen kulttuuria tuleville sukupolville 
tallennettuna.

Helsingissä, maaliskuussa 2016
Annamari Arrakoski-Engardt
Asiamies
John Nurmisen Säätiö
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hallituksen puheenjohtajan tervehdys

näkösyvyyttä etsimässä 

ravinnepäästöjen kompensoinnin itämerelle. Pilottien 
rinnalla toteutetaan ravinnepäästökauppamekanismia, 
joka on ensimmäinen laatuaan euroopassa.

NutriTrade-hankkeessa muhii valtavan suuri lu-
paus koko itämerelle. Toinen potentiaalisesti koko 
itämeren alueen kannalta merkittävä kokonaisuus on 
biokaasutuotannon päästöt, jonka esiselvitys käynnis-
tettiin loppuvuodesta 2015. Ympäristötyön painopiste 
säilyy vuonna 2016 edelleen itämeren suurimmassa 
ympäristöongelmassa, rehevöitymisessä. Tutkijoiden 
mukaan vakava ongelma itämeren kannalta on myös 
haitalliset aineet ja kemikaalit, joiden vaikutuksista tar-
vitaan lisää tutkimusta. Seuraamme tätä kenttää ja sää-
tiön mahdollisuuksia vaikuttaa tulevaisuudessa asiaan. 
Kun tutkijat ovat valmiita formuloimaan ongelmasta 
toimenpidesuosituksen, on meidän vuoromme tarttua 
asiaan. Toki paljon voidaan tehdä jo nyt. esimerkiksi 
valmisteilla olevassa BeST-hankkeessa keskiössä ovat 
teolliset jäte vedet. 

Takapakkiakin on tullut. Venäjän-hankkeiden ei 
soisi viivästyvän, mutta olemme tässä joutuneet tote-
amaan, että asia ei ole meidän käsissämme. Valopilk-
kuna mainittakoon kuitenkin Hatsinan projekti, jos-
sa jäteveden puhdistamo haasteista huolimatta pääsi 
käynnistämään tehostetun jätevesien puhdistuksen vii-
me vuoden puolella. Omien hankkeidemme lisäksi seu-
raamme erityisellä mielenkiinnolla mm. Kaliningradin 
kaupungin tilannetta, josta onneksi on kuultu lupaavia 
uutisia vuosien odotuksen jälkeen. 

Vuonna 2015 suuri henkilökohtainen ilonaiheeni oli 
pitkäaikaisen kirjaprojektin valmistuminen. Säätiölle 

SääTiöMMe perustettiin kulttuuriperinnön vaali-
mista varten, mutta puolessa välissä 20-vuotista histo-
riaamme totesimme, että menneisyyttä on turha vaalia 
katsomatta myös eteenpäin. Tällöin käynnistimme 
itämeren suojelutyömme, Puhdas itämeri -hankkeet. 
Kun nyt olemme yhdessä merimuseoiden kanssa ra-
kentaneet meren tarinoita tallentavaa Loki-kulttuuri-
perintöhanketta, törmäämme jatkuvasti siihen, että 
menneen vaaliminen kulkee käsi kädessä itämeren suo-
jelun kanssa. Konkreettinen esimerkki tästä: itämeren 
mittavaa vedenalaista kulttuuriperintöä kartoittavat ja 
tallentavat sukeltajat saavat kyllä hylkyjä kuvatessaan 
tuta, onko vesi kirkasta. Näkösyvyys on kaikille meille 
sukeltajille läheinen asia, paras ja luotettavin itämeren 
tilan mittari.

Suomenlahden tilaa on näkyvästi parantanut kah-
den yksittäisen hot spotin kuntoon saaminen. Käytän 
jälleen tilaisuuden muistuttaa näistä kahdesta suuresta 
onnistumisesta: Pietarin kaupungin jätevesiremontti ja 
Luoteis-Venäjän Kingiseppin kaupungin läheisyydessä 
olevan jätekipsivuoren vuotojen kahlitseminen vähen-
sivät pysyvästi Suomenlahden vuosittaista fosforikuor-
maa yli 60 prosentilla. Tuloksia on syntynyt myös muu-
alla, ja vuoden 2015 aikana ryhdyimme määrä tietoisesti 
laajentamaan toimintaamme myös uusille urille.

Maaliskuussa 2015 käynnistetty Saaristomeren 
lähikalahanke on edennyt isoin harppauksin. Kaiken 
muun hankkeessa saavutettavan hienon asian rinnal-
la iloitsemme myös siitä, että voimme olla mukana 
myötävaikuttamassa perinteisen elinkeinon elinvoi-
maisuuteen. Peltojen kipsityspilotti, jonka rahoitus oli 
epävarmaa vielä vuosi sitten, käynnistyy tänä keväänä. 
Nämä toimenpiteet ovat mukana myös NutriTrade-
hankkeessa, joka tuo vapaaehtoisen ravinnekaupan ja 

Maailma piirtyy kartalle on eittämättä yli kaksikym-
mentävuotisen kustannus- ja julkaisutyön merkki-
paalu. Kolmaskymmenes julkaisemamme teos, josta 
toivottavasti välittyy kustannustoimintamme sielu ja 
määräävä periaate: korkea ja tinkimätön laatu. Meidän 
check-listamme mukaan tietokirjan täytyy olla kiinnos-
tava, mukaansatempaava ja kaunis, mutta samalla tie-
dollisesti pätevä. Tähän pyritään jatkossakin!

Kiitän säätiön yhteistyökumppaneita ja ystäviä 
kaikesta kannustuksesta, sekä siitä kallisarvoisesta ja 
monipuolisesta avusta, jota olette säätiöllemme an-
taneet. Kiitos myös asiamiehelle ja hallitukselle siitä 
kunnianhimosta, millä säätiön toimintaa on jatkuvasti 
kehitetty.

Helsingissä, maaliskuussa 2016
Merenkulkuneuvos Juha Nurminen
Hallituksen puheenjohtaja
John Nurmisen Säätiö

The Giovanni Leardo Map, 1452.
Maailma piirtyy kartalle -kirjan kuvitusta.
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hatsinan vesilaitokselle 
vuonna 2015 toimitettu 
kemiallisen fosforinpoiston 
laitteisto vihittiin käyttöön.

Anna saarentaus nimitettiin 
projektipäälliköksi ja 
Anni Kujala taloushallinnon 
koordinaattoriksi nutritrade-
hankkeeseen.

minna Korpela nimitettiin 
säätiön varainhankinta-
johtajaksi.

Vuoden 2015 PäätAPAhtumAt

Pelasta pala 
itämerta -kampanja 
käynnistyi.

Vene 15 Båt-messuilla 
helsingin messukeskuksessa 
kerrottiin säätiön toiminnasta 
ja merensuojelusta messu-
vieraille ja koululaisille. 

saaristomeren 
Lähikalahanke 
käynnistyi.

säätiö mukana 
Lasten itämeriprotesti-
tapahtumassa ”ett renare 
hav, det är vårt krav!”

säätiö mukana 
kesätapahtumissa: 
Porin suomiAreenassa, 
turku triathlon Weekendissä 
ja Viaporin tuopissa. 
Baba Lybeck oli joukkueen 
ankkuri runFest-
juoksutapahtumassa.

eero Lehtisen kirjoittama 
Suomalaiset sankaripurjehtijat 
– kahvelipurjeista 
skiffeihin julkaistiin. 
teos kertoo kattavasti 
suomalaispurjehtijoiden 
hienoimmista saavutuksista 
ja nostaa esille kaikki 
merkittävimmät suomalaiset 
kilpapurjehtijat runsaan 
vuosisadan mittaiselta 
jaksolta.

säätiön vuonna 2013 
julkaisema Kauhia 
Oolannin sota – Krimin 
sota Suomessa 
1854–1855 ilmestyi 
kesäkuun alussa 
ruotsinkielisenä 
laitoksena Det 
Förskräckliga Åländska 
Kriget – Krimkriget i 
Finland 1854–1855. 

Loki-projektissa 
julkaistiin kevyt 
protopalvelu, joka 
esittelee Kotkan, 
maarianhaminan ja 
turun merimuseot 
sekä muut merelliset 
kohteet.

Kaksivuotinen Loki-
pilottiprojekti käynnistyy 
Jane ja Aatos erkon 
säätiön rahoitusosuuden 
varmistuttua.

Loki-palvelun konsepti 
valmistui ja sen toteutus 
aloitettiin. toteutuksesta 
vastaa Futurice oy.

nutritrade-hanke 
käynnistyi eu:n 
interreg Central Baltic 
-ohjelman myöntämän 
kolmivuotisen 
rahoituksen turvin.

Club itämeri säätiön 
yhteistyökumppaneille.

marjo t. nurmisen 
suurteos julkaistiin 
royal Geographical 
societyssä Lontoossa 
englanninkielisenä 
laitoksena The 
Mapmakers’ World 
– A Cultural History of 
the European World 
map. suomenkielinen 
versio Maailma piirtyy 
kartalle – tuhat vuotta 
maailmankartan 
kulttuurihistoriaa 
julkaistiin helsingissä.

helsingin kirjamessuilla 
yli 80 000 kirjojen 
ystävää. säätiön 
uudistetulla 
messuosastolla 
oli pääteemana 
maailmankartat.

suomenlahti 2014 -vuoden 
päätöstilaisuus säätytalolla. 

stora enso solmi säätiön 
kanssa kolmevuotisen 
sopimuksen Puhdas 
itämeri -suojeluhankkeiden 
tukemisesta. 

Viimeinen välke-laatta 
lunastettiin Horisontti-
taideteokseen ja 
kampanja päättyi.

2015

2016

Maailma piirtyy kartalle 
valittiin vuoden 
2015 tieto Finlandia 
-palkintoehdokkaaksi.

Brittiläisen konsulttiyhtiö 
Atkinsin asiantuntijaryhmä 
sai päätökseen arvioinnin, 
jossa tutkittiin Luoteis-
Venäjällä sijaitsevan 
Fosforit-lannoitetehtaan 
lähialueen pintaveden 
keräys- ja puhdistus-
järjestelmää. Arviointi 
vahvisti, että järjestelmä 
toimii hyvin ja itämereen 
laskevan Laukaanjoen 
fosforipitoisuudet ovat 
matalat.
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SääTiöN KULTTUUriTOiMiNTA on keskittynyt 
merenkulun, löytöretkeilyn ja kartografian historiaan, 
ja näiden tunnetuksi tekemiseen. Toiminnan tukena 
ovat säätiön meritaide-, meriantiikki- ja antiikkikart-
takokoelmat. Huolintatalossa esitellään vuosittain sää-
tiön toimintaa sekä kokoelmia kymmenille ryhmille ja 
sadoille yksityishenkilöille.

Säätiön tarkoitus on avata ja tehdä tutuksi itä-
meren merkittävää kulttuuriperintöä paitsi asian-
tuntijoille myös suurelle yleisölle. Säätiö kustantaa 
korkealaatuisia, suurelle yleisölle suunnattuja merel-
liseen kulttuuriperintöön liittyviä kirjoja. Säätiö on 
järjestänyt useita näyttelyitä tähän aihepiiriin liittyen 
ja osallistunut myös lukuisiin muihin näyttelyihin lai-
naamalla niihin karttoja, maalauksia ja meriantiikki-
esineistöä.

Säätiön antiikkikartta-, meriantiikki- ja meritaide-
kokoelmiin kuuluu noin 1500 esinettä ja kirjaa. Vuosina 
2014–2016 säätiön kokoelmia on inventoitu huolella 
ja perusteellisesti. Vuonna 2016 kokoelmiin pääsee 
tutustumaan kuka tahansa, kun kokoelmanhallintauu-
distuksen yhteydessä ne tulevat säätiön verkkosivuille 
selattavaksi ja myös tärkeäksi osaksi säätiön Loki-kult-
tuuriperintöprojektia.

’suomalaiset sankaripurjehtijat’ kokosi yhteen 
olympia- ja valtameripurjehduksen legendat 

Maailmanympäripurjehtija eero Lehtisen kirjoitta-
ma Suomalaiset sankaripurjehtijat – kahvelipurjeista 
skiffeihin julkaistiin tunnelmallisesti 29.4.2015. Kutsu-
vieras tilaisuuteen oli saapunut laaja joukko lajin ys-

meriKuLttuuri

VAsemmALLA: Yksi suomalaisen purjehduksen sankareista 
on thomas Johanson, tässä Volvo ocean races -kisassa 
vuonna 2012.

eero Lehtisen lisäksi olympiamitalisti tuuli Petäjä-
sirén ja olympiavoittaja sekä maailmanympäripurjehtija 
thomas Johanson kertoivat julkistamistilaisuudessa omista 
kokemuksistaan purjehduksen parissa. 

–	Merellisiä	julkaisuja	ja	kulttuuritekoja

A
n

n
A

 h
e

r
L

in



C
h

r
is

t
iA

n
 P

A
L

s
A

m
ä

K
i

r
A

u
n

o
 t

r
ä

s
K

e
L

in

 13   12    John nurmisen säätiö

täviä, harrastajia ja ammattilaisia. Amiraali Juhani 
Kaskealan ja kirjailija Lehtisen lisäksi olympiavoittaja 
Thomas Johansson kertoi omasta urastaan purjehduk-
sen parissa. 

Suomalaiset sankaripurjehtijat on ensimmäinen 
teos, joka kertoo kattavasti suomalaispurjehtijoiden 
hienoimmista saavutuksista ja nostaa esille kaikki 
merkittävimmät suomalaiset kilpapurjehtijat runsaan 
vuosi sadan mittaiselta jaksolta. Purjehtijat ja saa-
vutukset on jaettu kahteen kategoriaan: olympia- ja 
valtameri purjehtijoihin. Teoksessa on koottu yksiin 
kansiin suomalaisen purjehdushistorian ”kuka kukin 
on”. Monet nimet ovat suuren yleisön tuttuja, mutta 
mukana on myös suuri joukko henkilöitä, joiden hienot 
saavutukset ovat jääneet ilman ansaittua tunnustusta. 

AAVeLAiVAn sALAisuus seLVisi 

on tärkeää täydentää kokoelmiin liittyviä tietoja ja 
tarinoita. hienona esimerkkinä tästä on säätiön arkistossa 
30 vuotta majailleen mystisen aavelaivan tarina. 
säätiön arkistossa majaillut ja pahoin tulipalossa kärsinyt 
laivan pienoismalli onnistuttiin tunnistamaan säätiöön 
tulleen von Fersenin perheen yhteydenoton jälkeen. 
selvisi että aavelaiva olikin hollantilaisen pinassi Kalmar 
Nyckelin malli ja sen oli rakentanut emigrantti Wladislaw 
von Fersen perheen muutettua Venäjän vallankumouksen 
jälkeen suomeen.

eero Lehtinen kuvaa kirjassa sen huikean kehi-
tyksen, joka olympiapurjehduksessa ja valtamerikil-
pailuissa on sadassa vuodessa tapahtunut. Muutos 
konkretisoituu näkyvimmin siinä, mistä yhteiskunta-
luokasta ja väestöryhmistä purjehtijat ja harrastajat tu-
levat sekä purjeveneiden teknologiassa ja varustelussa. 
Kirjailija on haastatellut purjehdusasiantuntijoita ja 
-legendoja ja kaivanut esille jo unohdetut sankaritari-
nat Urheilumuseon arkistoista.

Suomalaiset sankaripurjehtijat oli ehdolla vuoden 
2015 urheilukirjaksi.

KAuhiA ooLAnnin sotA ruotsiKsi

säätiön vuonna 2013 julkaisema Kauhia Oolannin sota – 
Krimin sota Suomessa 1854–1855 ilmestyi kesäkuun alussa 
ruotsinkielisenä laitoksena Det Förskräckliga Åländska 
Kriget – Krimkriget i Finland 1854–1855. tietokirjailija 
raoul Johnsson kertoo mukaansatempaavalla tavalla 
kansanlaulusta tutun oolannin sodan tapahtumista. 
Kirjan alussa toimittaja ilkka malmberg kokoaa yhteen 
sodan taustalla vaikuttuneen Krimin sodan hetket. 
Loisteliaasti kuvitettu kirja on säätiön kymmenes ruotsin 
kielellä ilmestyvä teos. sen kääntämisen mahdollisti 
svenska folkskolans vänner, jolle John nurmisen 
säätiö esittää parhaimmat kiitoksensa.

John nurmisen säätiön JuLKAisemAt KirJAt:

Maailma piirtyy kartalle – tuhat vuotta maailmankartan kulttuurihistoriaa (2015)   suomi, englanti

Suomalaiset sankaripurjehtijat – kahvelipurjeista skiffeihin (2015)   suomi

Pohjolan atlantis – Uskomattomia ideoita Itämerellä (2014)   suomi

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

Pakko purjehtia (2014)   suomi

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

Luotsisaaren tarina – Merimatkoja menneeseen (2013)   suomi

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

Norsusta nautilukseen – Löytöretkiä eläinkuvituksen historiaan (2012)   suomi

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

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

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

Muskottisota – Taistelu Itä-Intian Maustesaarista (2009)   suomi

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

Kuninkaansaari – Akvarellinkeveä saaripäiväkirja kolmelta vuosikymmeneltä (2009)   suomi

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

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

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

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

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

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

Harmaat laivat – kuusikymmenluvulta vuosituhannen vaihteeseen (2004)   suomi

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

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

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

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

Suomenlahden albumi (1999)   suomi/venäjä

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

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

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

John nurmisen säätiö on julkaissut 30 kirjaa. 
Julkaisujen tavoitteena on tehdä tunnetuksi merel-
lisen historian aihepiiriä. teoksissa pyritään yhdistä-
mään tieto- ja taidekirjojen parhaimmat puolet. Kirjo-
jen aineistona ja kuvituksessa käytetään säätiön omia 
antiikkikartta-, meritaide- ja meri antiikkikokoelmia. 
teokset ovat yleistajuisia tietokirjoja merenkulusta, 
kartografiasta, meritaiteesta ja löytöretkistä. Kiin-
nostavan tekstin lisäksi teoksissa on panostettu ku-
vamaailmaan, visuaalisiin yksityiskohtiin ja painojäl-
keen. Kirjoissa on kuvituksena ainutlaatuista, myös 
ennen julkaisematonta kuvamateriaalia maailman 
museoista ja arkistoista.

ideat kirjoista syntyvät joko säätiön omassa piiris-
sä, säätiölle ehdotetaan jotain aihetta tai tarjotaan 
valmista käsikirjoitusta. Vuonna 2016 säätiössä val-

mistellaan muun muassa suomen luotsauksesta 
kertovaa teosta Finnpilotin 320-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi sekä kirjaa laivamatkoista ja niillä nauti-
tuista ruoista. hieman myöhemmin säätiön kirjojen 
ystäviä hemmotellaan tarinoilla merimieskapakoista 
ja satamista sekä upeilla huipputaideteosten maise-
milla.

säätiön verkkokauppa:
 jnsshop.fi
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maailmankarttojen ja eurooppalaisen historian 
juhlaa

Marjo T. Nurmisen kirjoittama ja Juha Nurmisen pää-
toimittama Maailma piirtyy kartalle – tuhat vuotta 
maailmankartan kulttuurihistoriaa on säätiön mitta-
vimpia ja kunnianhimoisimpia kirjaprojekteja. Marjo 
T. Nurmisen yli viisi vuotta kestänyt tutkimus- ja kir-
joitustyö sekä Juha Nurmisen vuosikymmeniä kestänyt 
karttakeräily huipentui juhlaviin julkistustilaisuuksiin 
Lontoon royal Geographical Societyssa ja viikkoa myö-
hemmin Helsingissä. Projektin kruunasi vuoden 2015 
Tieto-Finlandia -palkintoehdokkuus marraskuussa. 
Niin karttatutkijat kuin suuri yleisökin on ottanut teok-
sen vastaan innolla, mistä kertovat lukuisat lukijoiden 
yhteydenotot sekä kirjan saamat kiittävät arviot.

mArJo nurmisen tutorina koko viiden vuoden kirjoitus- ja 
tutkimusprojektin ajan toimi the British Libraryn entinen 
karttaosaston johtaja Peter Barber. Kuva Waterstones-
kirjakaupan keskustelutilaisuudesta Lontoosta.

KirJAn teKiJätiimi: graafisesta suunnittelusta ja taitosta vastannut olavi hankimo, kustannustoimittaja ilkka Karttunen, 
kirjailija marjo nurminen, päätoimittaja Juha nurminen ja toimitussihteeri ja kuvatoimittaja maria Grönroos. 



r
A

u
n

o
 t

r
ä

s
K

e
L

in

t
h

e
 h

e
r

e
F

o
r

d
 m

A
P

P
A

 m
u

n
d

i t
r

u
s

t
 A

n
d

 t
h

e
 d

e
A

n
 A

n
d

 C
h

A
P

t
e

r
 o

F
 h

e
r

e
F

o
r

d
 C

A
t

h
e

d
r

A
L

”Teos kertoo, kuinka kartat tekivät maailman. 
Se on tervetullut lisä akateemisen historian-
kirjoituksen ja maantieteen kokoelmiin.” 

–	The Library Journal, 18.1.2016

”Kokonaisuus on upeaa herkkua ja 
maailmanmittakaavassakin merkittävä 
kirjaurakka. Tämän lähemmäksi ylellisyyden 
ja sivistyksen yhdistelmää ei kirjalla helposti 
pääse. Kirjan tekeminen vei vuosia. Lukijalle 
siitä riittää iloa vuosikymmeniksi.” 

–	Kauppalehti, 30.12.2015

”Kartat eivät kuitenkaan ole kirjassa 
ainoastaan tekstin kuvitusta vaan 
vähintäänkin tasa-arvoisia sen kanssa. 
Perusteellisten kuvatekstien ansiosta jo kirjaa 
selailemalla ja karttojen yksityiskohtiin 
paneutumalla pääsee jyvälle maailman 
kartoittamisen historiasta.” 
–	Helsingin Sanomat, 24.11.2015

”Maailma piirtyy kartalle on aikamatka 
eurooppalaisen kulttuurin ytimeen. Karttoja 
tutkimalla tekijät ovat sukeltaneet uskonnon, 
kaupan, taiteen, merenkulun ja valtapolitiikan 
historiaan, joka kattaa tuhat vuotta varhais-
keskiajasta valistuksen aikaan. Tuloksena 
on loistokkaan kaunis ja kestävän syvällinen 
teos. Maailmankuvan syntyminen on suuri ja 
jännittävä tarina. Marjo T. Nurmisen kirjoittama 
ja Juha Nurmisen päätoimittama teos vie lukijan 
sellaisten aarteiden äärelle, joita tämä ei koskaan 
muuten pääsisi kokemaan.” 
–	Tieto-Finlandia	valintalautakunnan	perustelut	
ehdokkuudelle 2.11.2015

”Viime vuosina on nähty suuri joukko karttakirjoja, 
joten saadakseen huomiota tulokkaiden on todella 
erotuttava edukseen. The Mapmakers’ World 
saavuttaa kunnianhimoisen tavoitteensa tyylillä ... 
Tämä suurenmoinen kirja kuvaa loisteliaasti sitä 
vaivannäköä ja nerokkuutta, jolla eurooppalaiset 
omistautuivat suuren maailman ymmärtämiseen; 
kyse on etsinnästä, joka jatkuu vielä tänäkin päivinä, 
ja joka edelleen nojautuu karttoihin.” 
–	Nicholas	Crane,	Geographical, helmikuu 2016

hereFordin KAtedrAALin mAPPA mundi

niin kutsuttu Herefordin mappa mundi on ainut keskiaikai-
nen, alkuperäisessä asussaan säilynyt suurikokoinen seinä-
kartta. Kartta valmistui 1300-luvun alussa, ja se sijoitettiin 
Britteinsaarilla Walesissa sijaitsevaan herefordin kated-
raaliin, jossa se on edelleen nähtävänä. sekä itse kartas-
sa että kartan reunuksissa on monia eri kerronnan tasoja. 
Kartan pyöreä kehys muodostaa ikään kuin suuren kohta-
lon pyörän, mikä oli keskiajalla tunnettu allegoria elämän 
sattumanvaraisuudesta ja rajallisuudesta. Pyörän ulos so-
jottaviin kahvoihin on sijoitettu kirjaimet, joista muodostuu 
sana ’M O R S’, ’kuolema’. elämä maan päällä johtaa 
vääjäämättä kuolemaan, mutta ikuinen elämä tai 
ikuinen kadotus odottavat ihmistä tuonpuolei-
sessa. tästä muistuttaa kartan yläreunassa 
kuva, jossa ihmiset jaotellaan viimeisellä 
tuomiolla pelastettuihin ja kadotettui-
hin. Kartan oikeassa alanurkassa 
ratsumies ikään kuin ratsastaa 

ulos karasta sen kuvaamaan todelliseen maailmaan. 
Kuvan alla lukee: ’passe avant’, ’käy eteenpäin’. Kartta 
sisältää kaikkiaan yli tuhat kuvaa sekä tekstejä, joiden 
lähteinä on käytetty raamatun kertomuksia, antiikin 
maantieteellisiä kirjoituksia sekä uudempia ristiretki-
ajan kirjallisia lähteitä.
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Loki tuo meren 
kuvat ja tarinat luoksesi

VUONNA 2012 käynnistetyn Loki-hankkeen puitteis-
sa koordinoidaan vuosina 2015–2016 pilottiprojekti, 
jonka lopputuloksena julkaistaan suomalaisen merel-
lisen kulttuuriperinnön koko kirjon kattava laadukas ja 
asiakaslähtöinen verkkopalvelu. Palvelun avulla suuri 
yleisö löytää meren aarteet ja tarinat digitaalisessa 
muodossa useammin, helpommin ja rikkaammin, ja 
pääsee myös jakamaan niitä. Säätiön yhteistyökumppa-
neita pilottiprojektissa ovat Merikeskus Forum Mari-
num Turussa, Suomen merimuseo Kotkassa, Rauman 
Merimuseo sekä Ålands Sjöfartsmuseum Maarian-
haminassa. Ulkopuolisina rahoittajina projektia ovat 
tukeneet merkittävästi Jane ja Aatos Erkon Säätiö 
(2015–2016) sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto 
(2016).

Loki-hankkeen tukena on vuoden 2015 alusta asti 
ollut monialainen huippuasiantuntijoista koostuva oh-
jausryhmä. Merimuseoiden kanssa yhteinen pilottipro-
jekti käynnistettiin keväällä 2015 kun se sai tarvittavan 
ulkopuolisen rahoituksen Jane ja Aatos erkon säätiöl-
tä. Jo kesäksi 2015 toteutettiin ketterällä aikataululla 
Turun, Kotkan ja Maarianhaminan meri museot ja muut 
merelliset kohteet esittelevä protopalvelu verkkoon. 
Palvelun konseptia kirkastettiin käyttäjäpalautteen, 
asiantuntija-avun, analytiikan ja muiden kokemusten 
kautta syksyn ajan, ja joulukuussa 2015 aloitettiin pi-
lottiprojektissa toteutettavan varsinaisen kansalais-
ten kulttuuriperintöpalvelun rakentaminen. Palvelun 
toteutuksesta vastaa Futurice Oy. Keväällä 2016 pal-
velua kehitetään usealla eri tasolla: tekninen toteutus, 
sisällöntuotannon sujuvoittaminen ja näkyvyyden saa-
minen ovat kaikki yhtä keskeisiä tekijöitä onnistuneen 

kuluttajapalvelun luomisessa. Palvelukehityksessä 
luotetaan projektin ohjausryhmän asiantuntemukseen 
ja tasokkaaseen toteuttajaan, sisällöntuotannossa ja nä-
kyvyydessä monimuotoisiin kumppanuuksiin sekä mu-
seopartnereiden ammattilaisiin, joiden ansiosta palvelu 
toimii parhaalla mahdollisella tavalla myös museohen-
kilökunnan näkökulmasta, yhtenä digitaalisen viestin-
nän työvälineenä muiden joukossa. 

Loki-palvelun betaversio valmistui testikäyttöön 
maaliskuussa 2016, ja palvelu julkaistaan suuren ylei-
sön käyttöön toukokuun puolivälissä. Valmis palvelu 
sopii sekä selaamiseen että aktiivisempaan sisällön 
jakamiseen ja on suunnattu sekä merenkulkijoille että 
maakravuille. Karttapohjainen sivusto näyttää yk-
sityis- ja organisaatiokäyttäjien lisäämät merkinnät 
pitkin Suomen rannikkoa ja saaristoa: historialliset 
tapahtumat, merelliset museot ja muut käyntikohteet, 
kiehtovat anekdootit, parhaimmat valokuvat ja Yle elä-
vän Arkiston helmet, kaikki samalla kartalla. Palvelua 
parannetaan käyttäjäpalautteen ohjaamana kesän ajan, 
ja syksyllä 2016 aloitetaan projektin seuraava vaihe, 
joka tähtää palvelun skaalaamiseen koko kulttuuri-
perintökentälle – ensin Suomessa, sitten koko itämeren 
alueella. 

”on hienoA olla parhaiden kanssa tekemässä uutta 
palvelua merellisen suomen käyttöön!” 

–	Tiina	Mertanen,	johtaja,	Suomen	merimuseo

”Forum mArinum haluaa olla mukana eturivissä tuomassa 
merellistä kulttuuriperintöämme näkyväksi. Loki-palvelun 

myötä lounaisen suomen monipuolinen merenkulun historia ja 
saariston kulttuuri saadaan entistä paremmin ihmisten ulottuville. 

se täydentää ja rikastuttaa museokäyntejä.” 

–	Tapio	Maijala,	toimitusjohtaja,	Merikeskus	Forum	Marinum

Mitä? mereen liittyvien kuvien, tarinoiden ja 
tapahtumien kartta verkossa. 

kuka? Palvelu tuotetaan yhteistyössä John nurmisen 
säätiön, suomen merimuseon, merikeskus Forum 
marinumin, Ahvenanmaan merenkulkumuseon ja 
rauman merimuseon kanssa. Palvelu on maksuton, 
ja sen toteuttamista ovat rahoittaneet Jane ja Aatos 
erkon säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

kenelle? Kaikille merestä kiinnostuneille, sen äärellä 
tai laineilla aikaa viettäville.

meri on monelle rakas, tuttu 
ja henkilökohtainen. Loki on 

palvelu, jossa jokainen voi 
jakaa ja tallentaa omat 

merelliset tietonsa, kuvansa ja 
kokemuksensa.

loki-projektin etenemistä voit seurata 
lokikirjoituksia-blogista: 
http://www.johnnurmisensaatio.fi/category/
merikulttuuri/lokikirjoituksia/

havainnekuvia toukokuussa 2016 
julkaistavasta Loki-palvelusta.
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säveltäjäkapellimestari esa-Pekka salonen 
on pitkän linjan itämeri-suojelija

VAiKKA Los Angelesista onkin tullut minulle 
kotikaupunki, juureni ovat silti aina tukevasti 
syntymäkaupungissani Helsingissä. itämeri on 
minussa kiinni kuin iho ja sen suojelu on minulle 
valtavan tärkeä asia. Vaikka en itämerta pystykään 
joka päivä ajattelemaan, annan mielelläni kasvoni 
ja ääneni itämerelle ja sen puolesta työtä tekeville. 
iloitsen siitä, että voin osallistua tekemällä jotain 
merkityksellistä siinä maailmankolkassa, josta 
olen kotoisin – ja jonne palaan säännöllisesti. itä-
meri on minulle tuttu merellinen Helsinki, rentou-
tumista Sipoon kesäpaikassamme, kohtaamisia 
elokuisessa Tukholmassa. Tämä lista on pitkä. 

Herkkä ja monen valtion asukkaiden kuormit-
tama itämeri on Tyyneen valtamereen verrattuna 
haavoittuvainen, matala, vähävetinen lammikko. 
Minun sukupolveni ja meitä edeltävät sukupolvet 
eivät tajunneet, kuinka haavoittuvainen meri on, 
vaan sen kuviteltiin kestävän melkein mitä vain. 
Tänään korjataan menneitä syntejä samalla kun 
varmistetaan, ettei merta enää kohdella yhtä edes-
vastuuttomasti. 

itämeri kilpailee huomiosta monen muun 
asian rinnalle. Olen itse osallistunut itämeri-tal-

Vuoden 2016 Puhdas itämeri -konserttia kuvittivat 
Petri Porkolan upeat merimaisemat.

itämeri muistuttaa 
säveltäjäkapellimestari 
esa-Pekka salosta juurista

koisiin mm. perustamalla Tukholman itämerifes-
tivaalit ja toimimalla siellä aktiivisesti (yhdessä 
Valeri Gergijevin kanssa). Tämän panoksen olen 
aina antanut pro bono pro mare, rakkaudesta me-
reen. Minulla on monia muusikkoystäviä, joilla 
laillani on aito ja aktiivinen halu omalta osaltaan 
auttaa itämeren tilan parantamisessa. 

itämereen liittyy vahva toivon viesti, sillä tie-
dämme, että yhdessä me voimme vielä pelastaa 
sen. Meidän sukupolvellamme on mahdollisuus 
korjata laivan kurssi. Näin sanovat asiantuntijat-
kin: itämeri voidaan vielä pelastaa. Kansainväli-
sellä yhteistyöllä, valtioiden ja kaupunkien sekä 
yksityisten ja säätiöiden toimilla on saatu jo paljon 
hyvää aikaa. itsekin olen tavannut monta ihmistä, 
jotka väsymättä toimivat itämeren hyväksi. Olen 
aina yhtä vaikuttunut siitä suuresta omistautu-
misesta, jolla nämä toimijat ja ihmiset suojelevat 
itämerta. Yksi näistä on John Nurmisen Säätiö. 

musiikkitalossa 19.4.2016 järjestettävästä 
konsertista:

Musiikki on vahva viestinviejä. Luonto ja itämeri 
ovat innoittaneet tässäkin konsertissa kuultavia 
säveltäjiä. Baltic Sea Philharmonic -orkesterin 
kiertue on tärkeä viesti niiden maiden kansalaisil-

le ja päättäjille, missä orkesteri soittaa. Konsertin 
solisti, georgialainen Aleksander Toradze on loista-
va pianisti. Uskon että itämeri-konsertti, jossa ylei-
sölle tarjotaan musiikillisia ja esteettisiä elämyk-
siä, on loistava tapa kutsua uusia yleisöjä klassisen 
musiikin ja itämeren suojelun pariin. Toivottavasti 
Musiikkitaloon löytävät tiensä myös sellaiset ylei-
söt, jotka ovat arastelleet käydä perinteisissä klas-
sisen musiikin konserteissa. Lahjakas ja energinen 
Kristjan Järvi on muuten toiminut apulaiskapelli-
mestarinani Los Angelesissa ja voisin lyödä vetoa, 
että hän hurmaa Musiikkitalon vimmaisella ja 
vauhdikkaalla esiintymisellään. 

Esa-Pekka Salonen
Säveltäjä ja kapellimestari
Yksi Baltic Youth Philharmonic -orkesterin taiteellisista 

neuvonantajista
Tukholman Itämerifestivaalin perustajajäsen
Lontoon Philharmonia -orkesterin ylikapellimestari
New York Philharmonic -orkesterin nimikkosäveltäjä



alkupEräiSEt kuVat: naSa. proSESSointi: SykE (2015).

suomen ympäristökeskuksen (syke) 
mukaan suomenlahden levämäärät ovat 
vähentyneet viimeisen kymmenen vuo-
den aikana. tämä johtuu suurelta osin 
ilmaston ja säätilojen vaihteluista, jotka 
säätelevät ravinteiden kiertoa meressä, 
mutta myös ravinnekuormituksen pie-
nemisestä. ulkoisen kuormituksen las-
kun vaikutukset näkyvät suomenlahden 
itäosissa, jossa on viime vuosina on saa-
tu aikaan merkittävä, yli 60% vähennys 
suomenlahtea rehevöittäviin päästöihin 
tehostamalla Pietarin jätevesien fosforin-
poistoa, uusimalla kaupungin puhdista-
moita ja viemäristöä sekä vähentämällä 
Laukaanjokeen valuvia ravinnepäästöjä. 
Lisäksi itäisellä suomenlahdella itäme-
ren pääaltaan vaikutus on pienempi kuin 
läntisellä suomenlahdella. 

itämeren tila: 
suomenlahti 
elpyy vähitellen

reheVöitYminen on yksi itämeren 
vakavimmista ympäristöongelmista. re-
hevöitymisen aiheuttaa maalta tuleva 
ravinnekuormitus, typpi- ja fosforipääs-
töt, joka ruokkii levien kasvua meressä. 
typpeä ja fosforia päätyy mereen esimer-
kiksi kaupunkien ja teollisuuden jäteve-
sistä sekä hajakuormituksena erityisesti 
maataloudesta. myös liikenteen typpi-
päästöistä osa päätyy ilmalaskeumana 
itämereen. Vaikka merta rehevöittävät 
ravinnepäästöt ovat viime aikoina vähen-
tyneet, rehevöitymisen näkyvät merkit, 
kuten sinileväkukinnat, veden samenemi-
nen, rantojen limoittuminen sekä pohja-
alueiden hapettomuus vaivaavat itämerta 
edelleen. ilmastomuutoksen vaikutusten 
ennustetaan kiihdyttävän itämeren rehe-
vöitymistä entisestään. Päästöjen rajoit-
tamiseksi tarvitaan kaikkien itämeren alu-
een valtioiden viipymätöntä yhteistyötä 
sekä konkreettisia toimenpiteitä. 

LeVäLAuttoJA itämereLLä. rehevöitymisen näkyvin oire on meren jokakesäiset sinileväkukinnat. ravinteet 
ovat sinilevän ruokaa. tarvitsemansa typen ne pystyvät sitomaan ilmasta, joten niiden kannalta ratkaisevaa on 
vedessä olevan fosforin määrä. mitä enemmän fosforia meressä on, sitä enemmän sinilevää. toisena tekijänä 
sinileväkukintoja kiihdyttää lämpö. Vuoden 2015 elokuussa otetussa satelliittikuvassa runsaimmat leväkukinnat 
näkyvät Gotlannin syvänteen kohdalla. Juuri täällä, itämeren pääaltaalla veteen on vapautunut runsaasti fosfo-
ria Gotlannin syvänteen hapettomilta pohjilta.
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suurin YKsittäinen 
suomenLAhden 
KuormittAJA sAAtiin 
Kuriin YhteistYöLLä

Fosforit-lannoitetehtaan omistavan 
euroChemin ja John nurmisen säätiön 
yhteistyö saatiin päätökseen syksyllä 2015, 
kun brittiläisen konsulttiyhtiö Atkinsin 
asiantuntijaryhmä julkaisi arvioinnin, jossa 
tutkittiin Luoteis-Venäjällä Kingiseppissä 
sijaitsevan Fosforit-lannoitetehtaan 
lähialueen pintaveden keräys- ja 
puhdistusjärjestelmää. Arviointi vahvisti, 
että järjestelmä toimii hyvin ja itämereen 
laskevan Laukaanjoen fosforipitoisuudet 
ovat matalat. Lannoitetehtaan ympäristöstä 
valuneet, arviolta 1700 tonnin vuotuiset 
fosforipäästöt suomenlahteen saatiin kuriin 
tehtaan rakennettua alueelle valumavesien 
puhdistusjärjestelmän maaliskuussa 2012. 
Kesällä 2013 kansainvälinen konsulttiyritys 
Atkins palkattiin euroChemin ja säätiön 
toimesta arvioimaan puhdistusjärjestelmän 
toimivuutta sekä seuraamaan Laukaanjoen 
fosforipitoisuutta. säätiö seurasi Atkinsin työtä 
osallistumalla työn käytännön toteutukseen 
sekä hankkeen ohjausryhmään, jolle Atkins 
raportoi tulokset. 

heLCom PLC-5

heLCom PLC-5

saksa 
2 % 

tanska 
6 %

Liettua 
7 %

Puola 
33 % 

suomi 
11 % Venäjä 

20 %

ruotsi 
12 %

Latvia 
8 %

Viro
2 %

Luonnollinen 
taustakuormitus 

16 %

Pistekuormitus 
20 % 

hajakuormitus
(lähinnä maatalous)

45 %rantavaltioiden 
ulkopuolinen 

kuormitus 
9 %

määrittelemätön 
jokikuormitus

10 %

itämeren Vuotuinen 
FosForiKuormitus 
mAittAin JA Lähteittäin 

itämeren vesistöistä ja maalta tuleva vuotuinen 
fosforikuorma muodostuu pääosin hajakuormituksesta 
(maatalous, haja-asutus) ja yhdyskuntien sekä 
teollisuuden jätevesistä. maista suurimpia kuormittajia 
ovat väkiluvuiltaan suurimmat Puola ja Venäjä. Kuviosta 
puuttuvien Valko-Venäjän ja ukrainan kuormitus näkyy 
rantavaltioitten ulkopuolisena kuormana, joka tulee 
itämereen jokivalumana pääosin Puolan, Latvian ja 
Liettuan kautta. Luonnollinen taustakuormitus on 
ilman ihmisen suoraa vaikutusta vesistöihin päätyvää 
ravinnekuormitusta. määrittelemätön jokikuormitus 
tarkoittaa Venäjältä ja saksalta tulevaa fosforikuormaa, 
josta ei tiedetä lähdettä. 

Lähde: heLCom PLC-5

noPein tie LeiKAtA itämeren 
FosForiKuormitustA Vuoteen 
2021 mennessä: YhdYsKuntien 
JäteVedet

itämereen tulee ylivoimaisesti eniten ravinteita maatalouden 
hajakuormituksena. itämeren suojelukomission heLComin 
arvion mukaan nopein apu merelle saadaan kuitenkin 
edelleen keskittymällä jäljellä oleviin suuriin pistemäisiin 
kuormituslähteisiin. erityisesti näin on fosforin, sinilevän 
avainravinteen ja keskeisen itämerta rehevöittävän 
ravinteen osalta. heLCom:in mukaan itämeren vuosittaista 
fosforikuormitusta pitää leikata vielä noin 9 500 tonnia, jotta 
itämeren hyvä tila voidaan saavuttaa vuoteen 2021 mennessä. 
Arvioiden mukaan jopa kaksi kolmasosaa tästä voidaan saada 
tehostamalla edelleen kaupunkien jätevesien fosforinpoistoa.

Lähde: heLCom PLC-5

heLCom PLC-5

Yhdyskuntien 
jätevedet

(”vessavedet”)
6 500

maatalous
2 000

haja-
asutuksen 
jätevedet

1 000

itämeren vuosittaista 
fosforikuormitusta (P) pitää 
leikata vielä noin 9 500 tonnia, 
jotta itämeren hyvä tila voidaan 
saavuttaa vuoteen 2021 mennessä.

Fosforit-lannoitetehdas Kingiseppissä.

reheVöittäVän FosForin Kierto 
suomenLAhdeLLA

Itämeren pääallas Suomenlahti

Paljon 
fosforia

Fosforipäästöjä muun 
muassa maataloudesta 
ja asutuksesta

Fosforia vapautuu 
veteen huonoissa 
happioloissa

Paljon 
suolaa

Vähän 
happea

Kerrostuneisuus estää

Vesivirtaus tulee

hapen kulkeutumista pohjalle

pohjaa pitkin

Fosforia sitoutuu pohjaan

Lähde: sYKe

itämeren pääaltaan tila vaikuttaa suomenlahden 
tilaan. ilmastotekijöihin ja sisäiseen ravinnekiertoon 
emme voi vaikuttaa, joten meidän on huolehdittava 

siitä, että mereen tuleva ulkoinen kuormitus saadaan 
minimoitua. Leväkukinnat vähenevät ja vesi 

kirkastuu vasta, kun ulkoinen ravinnekuormitus 
on saatu vähennettyä itämeren kannalta 

kestävälle tasolle.

meren uLKoistA 
rAVinne  KuormitustA on 

VähennettäVä suomen LAhdeLLA 
JA itämeren PääALtAALLA 
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mitä tAVALLinen ihminen Voi 
ArJessAAn tehdä AuttAAKseen 
itämertA?

Syö vähemmän lihaa. Lihantuotanto vaatii suurta peltoalaa, mikä lisää ravinnekuor-
mitusta. maatalous on tällä hetkellä itämeren suurin ravinnekuormittaja. tehoeläin-
tuotanto suurissa yksiköissä aiheuttaa myös lantaongelman, joka usein johtaa ylilan-
noitukseen ja sitä kautta lisääntyvään ravinteiden huuhtoutumiseen. suomalaiset 
syövät nykyisin lihaa n. 77 kg/henkilö/vuosi. Vielä 1960-luvulla määrä oli puolet tästä. 
nykyisellä tasolla lihankulutus ei ole enää edes terveellistä saati kestävää ympäristön 
kannalta.

Syö lihan asemasta enemmän ja monipuolisesti Itämeren villiä, kestävästi pyydet-
tyä kalaa. Kalastus on myös tehokkain tapa poistaa ravinteita merestä.

Suosi luomutuotteita. Luomuviljelyssä ravinteet pyritään kierrättämään mahdolli-
simman	tarkoin,	eikä	tuotannossa	käytetä	ympäristölle	–	myös	vesieliöille	–	haitallisia	
torjunta-aineita.

Huolehdi siitä, etteivät omat jätevetesi rehevöitä Itämerta. Kesämökillä kuivakäy-
mälä on paras ratkaisu.

Älä käytä turhia ja ympäristölle haitallisia puhdistuskemikaaleja, desinfiointiai-
neita tai kosmetiikkaa kotonasi. osa niistä päätyy viemäriverkon kautta itämereen, 
jossa niiden sisältämät yhdisteet voivat haitata vesieliöstöä monella lailla.

Vie kaikki kodin ongelmajätteet niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

Käytä uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. Fossiilisten polttoaineiden 
typpipäästöt rehevöittävät itämerta ja hiilidioksidi kiihdyttää ilmaston lämpenemistä, 
mikä voi puolestaan lisätä itämeren rehevöitymistä. 

Vältä yksityisautoilua aina, kun mahdollista. Autojen pakokaasujen mukana ilmoil-
le tupruaa niin ikään typen oksideja ja hiilidioksidia.

Veneillessäsi kesällä ota Itämeren eläimet huomioon. älä rantaudu lintuluodoille 
pesimäaikana.

Lähde: seppo Knuuttila, syke

SääTiöN Puhdas itämeri -hankkeissa toimitaan itä-
meren rehevöitymisen estämiseksi vähentämällä itä-
mereen päätyviä ravinnepäästöjä mahdollisimman 
tehokkaasti. Säätiön tavoitteena on merkittävästi ja 
konkreettisesti edistää itämeren suojelukomission 
(Helcom) asettamaa tavoitetta saavuttaa itämeren 
hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä. Säätiö on 
saanut valmiiksi 14 itämeren suojeluhanketta vuosina 
2005–2015. Hankkeilla on vähennetty itämeren vuosit-
taista fosforikuormitusta yli 2 000 tonnilla.

NutriTrade-hankkeen tavoitteena on itämeren 
laajuisen vapaaehtoisen ravinnepäästökaupan käyn-
nistäminen. Hankkeelle myönnettiin rahoitus eU:n in-
terreg Central Baltic -ohjelman 2014–2020 ensimmäi-
seltä hakukierrokselta syyskuussa 2015. Hanke pyrkii 
luomaan toimivan mekanismin ja internet-pohjaisen 
alustan, jolla voidaan kanavoida rahoitusta tehokkaa-
seen ravinteiden poistoon aluksi Suomessa ja ruot-
sissa, myöhemmin koko valuma-alueella. rahoitusta 
ravinnepäästöjä vähentäviin toimiin haetaan julkisil-
ta rahoittajilta, yksityisistä yrityksistä sekä kunnista, 
jotka pyrkivät neutraloimaan ravinnejalanjälkensä. 
Hankkeen pilottiosioon sisältyy muun muassa peltojen 
kipsikäsittely-pilotti, jolla voidaan saavuttaa merkittä-
viä paikallisia vähenemiä maatalouden fosforipäästöis-
sä Saaristomeren alueella, sekä simpukanviljely-pilotti 
ruotsin rannikolla. Lisäksi säätiö toteuttaa projektiin 
liittyen oman pilottihankkeensa, jossa lisätään venä-

KäYnnissä oLeVAt 
PuhdAs itämeri -hAnKKeet 

läisten ja valkovenäläisten jätevedenpuhdistamoiden 
puhdistustehoa tukemalla tehostettua fosforinpoistoa 
(Lisää NutriTrade-hankkeesta s. 30–31). 

Vuonna 2015 käynnistyi Saaristomeren lähikala-
hanke, jonka tavoitteena on poistaa särkikalaa kalas-
tamalla merkittävä määrä ravinteita Saaristomeren 
vesialueelta sekä tuottaa kuluttajille eettistä lähiruo-
kaa. Hanke käynnistettiin säätiön rahoituksella vuoden 
2015 alussa aluksi alueellisena, pienimuotoisempana 
hankkeena Turun seudulla, mutta kolmen vuoden ai-
kana hanke on tarkoitus kasvattaa alueellisten koke-
musten perusteella valtakunnalliseksi. (Lisää Lähikala-
hankkeesta s. 32–35).

BEST-hanke (Better efficiency for Sewage Treat-
ment) keskittyy jätevesien puhdistuksen tehostami-
seen koko itämeren valuma-alueella. Hankkeen pai-
nopistealueena on teollisten ja kunnallisten jätevesien 
yhteiskäsittelyn parantaminen konkreettisten pilotti-
investointien sekä teollisuuden, viranomaisten ja ve-
silaitosten yhteistyön kautta. BeST-hanke on saanut 
eU:n itämeristrategian siemenrahoituksen ja on eU:n 
itämeristrategian lippulaivahanke. Hankkeen valmis-
telussa säätiön suomalaisena pääyhteistyökumppanina 
on Helsingin kaupungin ympäristökeskus. 

Vuonna 2016 hankkeessa identifioidaan teollisten 
jätevesien käsittelyyn liittyvien teknisten selvitysten 
sekä pilotti-investointien kohdepuhdistamot itäme-
ren alueella ja haetaan toteutuskumppanit eri maista. 
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Hanke hakemus valmistellaan vuoden loppuun men-
nessä ja haetaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa 
rahoitusta eU:n itämeriohjelman 2014–2020 toiselta 
rahoituskierrokselta.

Vuonna 2009 käynnistetyn Tankkeriturva-hank-
keessa luodun eNSi-palvelun avulla pyritään vähentä-
mään vakavan öljyonnettomuuden riskiä Suomenlah-
della merkittävästi. Hankkeen vetovastuu on siirtynyt 
Liikennevirastolle vuonna 2014, mistä lähtien säätiön 
asiantuntija on osallistunut palvelun edistämiseen kon-
sulttina. Yhteistyö jatkuu ainakin vuoden 2016 puoleen 
väliin saakka. 

BioKAAsutuotAnnon rAVinne Päästöt 
seLVitYKsen ALLA

säätiö seuraa jatkuvasti sekä kunnalliseen 
että teolliseen pistekuormitukseen 
liittyviä merkittäviä ravinnepäästölähteitä 
ja mahdollisia uusia hankekohteita. 
Vuonna 2016 aloitetaan uusi itämeren 
laajuinen esiselvityshanke, joka liittyy 
biokaasuntuotannon ravinnepäästöihin koko 
valuma-alueella. Ympäristötyön painopiste 
säilyy vuonna 2016 edelleen itämeren 
suurimmassa ympäristöongelmassa, 
rehevöitymisessä, mutta samaan aikaan 
seurataan mm. haitallisten aineiden päästöjä 
itämeren alueella ja säätiön mahdollisuuksia 
vaikuttaa tulevaisuudessa asiaan.

Projektit Luoteis-Venäjällä

Luoteis-Venäjällä sijaitsevan Viipurin vesilaitoksen 
fosforinpoistojärjestelmän laitehankinnat sekä asen-
nus- ja rakennustyöt valmistuvat vuonna 2016. Säätiö 
vastaa laitehankintojen ja vesilaitos asennusten, paikal-
lissuunnittelun sekä rakennustöiden kustannuksista. 

Hatsinassa vastaavan hankkeen biologinen fosfo-
rinpoisto, jota John Nurmisen säätiö tukee, valmistuu 
2017 samaan aikaan Pohjoismaisen ympäristörahoi-
tusyhtiön NeFCOn tukeman hankkeen kanssa. Siihen 
asti tehostettu fosforinpoisto toteutetaan Hatsinassa 
säätiön vuonna 2015 hankkimalla kemiallisen fosforin-
poiston laitteistolla. Hankkeiden myötä Hatsinasta 
Suomenlahteen päätyvä vuotuinen fosforikuorma pie-
nenee 30 tonnilla ja Viipurissa 20 tonnilla. 

Säätiö käynnisti vuonna 2012 Viipurin lähistöllä 
sijaitsevan Udarnikin kanalan kanssa yhteisen hank-
keen vuotavista lanta-altaista itämereen päätyvän 
kuormituksen vähentämiseksi. ruotsin ja Suomen val-
tioiden rahoittama Baltic Sea Action Plan Trust Fund 
on tukenut hanketta vuodesta 2012 alkaen. Vuonna 
2015 kanalaan rakennettiin käsittelyjärjestelmä pinta-
valumana lannan loppusijoitukseen käytetyiltä pelloilta 
tulevien fosforipitoisten valumavesien käsittelyyn. Var-
sinainen lanta-altaiden valumavesien käsittelyjärjes-
telmä rakennetaan kanalan alueelle vuonna 2016.
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NUTriTrAde-hankkeen tarina alkoi jo vuonna 2008 
NeFCOn julkaistessa GreenStream Networkin, Suo-
men ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston asian-
tuntijaraportin. Sen johtopäätös oli, että nykyinen lain-
säädäntö ei ole riittävän tehokas ohjauskeino itämeren 
hyvän ekologisen tilan palauttamiseen. Suuret erot 
ravinnepäästöjen vähentämiskustannuksissa itäme-
ren alueen valtioiden välillä tarkoittavat kuitenkin, että 
kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa kustannuste-
hokkaan päästöjen vähentämisen ja että ravinnepäästö-
kauppa voisi olla sopiva mekanismi tämän potentiaalin 
hyödyntämiseen. 

Ajatus itämeren alueen ravinnepäästökaupasta ei 
edennyt ennen kuin John Nurmisen Säätiö työsti sen 
eU-hankehakemukseksi, jossa säätiö lähti johtamaan 

nutritrade -hanke

mitä VAPAAehtoinen rAVinnePäästö-
KAuPPA tArKoittAA?

Päästökaupassa ajatuksena on toteuttaa 
päästöjen vähennystoimia siellä, missä se on 
kustannustehokasta. erilaiset toimijat voivat 
joko vähentää omia päästöjään tai hankkia 
päästövähenemiä markkinoilta. markkinat ohjaavat 
vähennystoimet edullisesti toteutettaviin kohteisiin 
ja päästövähennysten kokonaiskustannus jää 
alhaisemmaksi kuin ilman päästökauppaa.
Vapaaehtoisessa ravinnepäästökaupassa 
kohtaavat piste- tai hajakuormitukseen liittyvien 
ravinnepäästövähennysten toteuttajat ja niiden 
vapaaehtoiset rahoittajat. 

seurAA nutritrAde-hAnKettA 

Projektin verkkosivusto 
www.nutritradebaltic.eu on nyt avattu. 
Voit myös seurata projektia ja 
sen etenemistä sivullamme 
www.nutritradebaltic.eu/facebook.

vapaaehtoisen päästökaupan kehitystyötä yhteistyö-
kumppaneinaan Helsingin yliopisto, Luonnonvara-
keskus, Sveriges Lantbruksuniversitet ja enveco 
Miljöekonomi. Hankehakemus sai rahoituksen eU:n 
interreg Central Baltic -ohjelmasta syksyllä 2015 ja 
hankkeelle rekrytoitiin päätoiminen projektipäällikkö 
ja talouskoordinaattori.

NutriTrade-hankkeen tavoitteena on laajentaa itä-
meren suojelun keinovalikoimaa ja vähentää fosfori- ja 
typpikuormitusta nopeilla ja kustannustehokkailla toi-
milla. Projekti on huomattavan merkityksensä vuoksi 
nimetty eU:n itämeristrategian lippulaivaprojektiksi.

Hankkeessa on käynnistetty kolme ravinnepäästöjä 
vähentävää pilottiprojektia. Pisimmällä on Lähikala-
pilotti, jossa tavoitteena on poistaa särkikalaa kalas-
tamalla merkittävä määrä ravinteita Saaristomeren 
vesi alueelta (hanketta esitellään tarkemmin seuraavil-
la aukeamilla). Osallistujia on aktivoitu mukaan myös 
ravinteita ruotsin rannikolta poistavassa Simpukka-

pilotissa ja maatalouden huuhtoumia Liedossa vähen-
tävässä Kipsipilotissa.

Pilottien rinnalla toteutetaan mekanismia, joka 
mahdollistaa erilaisten päästövähennyksiä tuottavien 
hankeideoiden esiintuomisen sekä päästövähennysten 
toteuttajien ja vapaaehtoisten rahoittajien – esim. yri-
tysten, kuntien ja yksityishenkilöiden – kohtaamisen. 
Tämä ravinnepäästökauppamekanismi on ensimmäi-
nen laatuaan euroopassa. 

Hankkeessa tarkastellaan myös päästökaupan ja 
ravinnepäästöjen kompensoinnin soveltumista vesien-
suojelun ohjauskeinoksi kansallisella ja kansainvälisel-
lä tasolla. Analyysien pohjalta NutriTrade tuottaa uusia 
suosituksia toimintaperiaatteiksi itämeren alueella.

Projektin kokonaisbudjetti vuosina 2015–18 on 
2,1 MeUr, josta eU:n rahoitusosuus (eU interreg 
Central Baltic Programme) on lähes 1,6 MeUr. Säätiö 
rahoittaa hanketta yhteensä 256 000 eurolla. 

Investoinnit 
päästövähennys

toimiinPäästövähenemien 
luominen

Maatalouden 
vesiensuojelu

toimet

Investoinnit 
jäteveden

puhdistukseen

Ravinteiden 
poisto 

kalastuksessa 
tai simpukan

viljelyssä Nutritrade-alusta

Vapaaehtoiset 
rahoittajat

päästö-
VäheNNys-

toimieN 
toteuttajat

Päästövähenemien 
myynti

”rAVinnePäästöKAuPPA voi 
vähentää tavoiteltujen vähennysten 
kustannuksia niin paikallisesti, 
kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 
suunnittelemalla kaupankäyntimalleja 
jotka houkuttelevat kehittämään 
uusia ja innovatiivisia ravinteiden 
vähennystoimenpiteitä voidaan saada 
uusia mahdollisuuksia itämeren 
ekosysteemin tervehdyttämiseen.”
 
–	Katarina	Elofsson,	Apulaisprofessori,
sveriges Lantbruksuniversitet

”LuonnonVArAKesKus pyrkii osaamisellaan tukemaan fiksujen 
ympäristö ohjauskeinojen kehittämistä ja käyttöönottoa. tässä hankkeessa 
vastuullamme on luodata itämeren taloudellista ja institutionaalista 
ekosysteemiä, johon joustavia ohjausmekanismeja aiotaan istuttaa. 
tuemme hanketta tutkimushistoriamme sekä yhteistyöverkostojemme 
kautta. Kun joustavia mekanismeja suunnitellaan itämeren tasolla, 
kannattaa ottaa oppia olemassa olevista päästökauppajärjestelmistä 
muualla maailmassa. mukana Lukesta ovat tutkijat Antti iho ja Lassi Ahlvik, 
jotka ovat aiemmin tutkineet joustavien mekanismien soveltamista 
ympäristökysymyksissä ja mm. vertailleet suojeluinstituutioita itämeren 
alueella ja Yhdysvalloissa.
 
tutkijoiden näkökulmasta projekti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden 
edesauttaa ja tehostaa vesiensuojelua itämeren alueella. Projektissa 
rakennettava mekanismi mahdollistaa suojelutoimia, jotka olisivat 
hankalia toteuttaa julkisella rahoituksella. Projekti voi parhaimmillaan 
innostaa kansalaisiaan suojelemaan heille rakkaita vesistöjä sekä toimia 
esikuvana julkisin varoin toteutettavalle ympäristönsuojelulle.”

–	Antti	Iho,	Erikoistutkija,	Luke
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saaristomeren lähikalahanke 

SääTiö käynnisti maaliskuussa 2015 Saaristomeren 
Lähi kalahankkeen, jonka tavoitteena on kierrättää 
merkittävä määrä ravinteita meriekosysteemistä maal-
le särkikaloihin kohdennetulla kalastuksella ja siten 
täydentää maalla tapahtuvia ravinnekuormitusta vä-
hentäviä toimenpiteitä. Hankkeessa pyritään samalla 
lisäämään särkikalojen hyötykäyttöä ihmisravintona. 
Hankkeen tavoitteena on pilotin avulla luoda pysyvä 
elintarvikeketju sekä suurtalous- ja kuluttajakysyntä 
särkikaloista valmistetuille kalatuotteille.

toteutus ja aikataulu

Hankkeen suunniteltu kesto on 3–5 vuotta ja sen to-
teutus on kaksivaiheinen. Hankkeen pilottivaiheessa 
2015–2016 rakennetaan toimiva tuotantoketju Turun 
alueen toimijoiden kanssa. Mukaan haetaan alueen 
kuntia, jotta pystytään alusta alkaen varmistamaan 
kalatuotteen riittävän vakaa kysyntä suurkeittiöiden 

säännöllisen ruokatarjonnan kautta. Tavoitteena on 
tukea paikallisesti toimivan lähikalatuotemarkkinan 
syntymistä ja hahmottaa samalla toimintaan liittyvät 
mahdollisuudet, haasteet ja pullonkaulat pienessä mit-
takaavassa. Hankkeen toisessa vaiheessa lähikalatuot-
teiden tuotantoa ja markkinointialuetta laajennetaan, 
tuotteita tarjotaan myös kuluttajamarkkinoille, ja tuot-
teistukseen ja markkinointiin pyritään sitouttamaan 
mukaan elintarvike- ja kaupanalan yrityksiä. Syntyvät 
raaka-aineen sivuvirrat kuten perkuujätteet pyritään 
hyödyntämään elintarvikeketjussa (esimerkiksi kalan-
rehuna) tai vaihtoehtoisesti energiantuotannossa 
(biokaasu). ensisijaisesti pyritään luomaan kotimaa-
han pysyvä elintarvikeketju sekä suurtalous- ja kulut-
tajakysyntä särkikaloista valmistetuille kalatuotteille 
(esim. kalapihvi, kalapuikko). 

Hankkeessa tapahtuvan kalastuksen ekologisen ja 
sosiaalisen kestävyyden varmistamiseksi hankkeessa 
noudatetaan hoitokalastuksen periaatteita, joihin kaikki 

rAnniKon särKiKALAKAnnAt ovat kasvaneet, osittain 
todennäköisesti vesistöjen rehevöitymisen vuoksi. Kalasto-
tutkimusten (Luke) mukaan kalan kasvu kuitenkin on sekä 
saaristomerellä ja suomenlahdella hidasta, mikä viittaa 
särkikalojen on liialliseen määrään ravintovaroihin nähden. 
Kasvaneet särkikalapopulaatiot kilpailevat muiden, talou-
dellisesti tärkeämpien kalalajien kanssa. särkikalojen te-
hokas kalastus voisi parantaa kalojen kasvua ja myös antaa 
enemmän tilaa petokaloille ja siten tasapainottaa kalaston 
rakennetta. hankkeen aikana tutkitaan tutkimuslaitosten yh-
teistyönä särkikalojen kohdennetun pyynnin vaikutuksia saa-
ristomeren kalastoon ja ravintoverkkoihin. 

Kalastuksen on suomessa arvioitu kokonaisuudessaan 
kierrättävän vesistöistä maalle vuosittain n. 600 tonnia fos-
foria. särkikalojen arvostuksen kasvu lisäisi ammattikalastuk-
sen kannattavuutta ja siten edelleen kotimaisen kalan tarjon-
taa kuluttajille. Perinteinen rannikkokalastus on myös tärkeä 
osa saaristomeren kulttuuria. 
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ArKeA tarjoili ensimmäisen kerran lähinnä 
lahnasta valmistettuja lähikalapihvejä turun 
koulu ravintoloissaan, päiväkodeissa sekä 
henkilöstöravintoloissaan joulukuussa 
2015 ja turun kaupungin ja Varsinais-
suomen sairaanhoitopiirin sairaaloiden 
henkilöstöravintoloissa tammikuussa 2016.

”Pyrimme Arkeassa vähentämään 
toiminnastamme aiheutuvaa ympäristö-
kuormaa. ruokapalveluissa käytämme 
esimerkiksi mahdollisuuksien mukaan 
luomu- ja lähiruokaa. Lähikalapihvit on uusi, 
mielenkiintoinen ja tärkeä avaus meille.” 

–	Paula	Juvonen,	
Arkean ruokapalveluiden palvelujohtaja.

hankkeen hyödyt

ruuan tuotanto on yksi suurista itämeren ja Saaristo-
meren kuormittajista. Hanke kasvattaa kuluttajien 
tietoisuutta ruoan tuotannon ja vesistöjen suojelun 
välisestä yhteydestä ja nostaa kotimaisen kalan imagoa 
elintarvikkeena. Lisäksi hanke tukee paikallista elintar-
vikkeiden alkutuotantoa työllisyyden, tulojen ja inves-
tointien lisääntymisen kautta. Paikallisesti tuotetun ka-
lan ottaminen suurtalouskeittiöiden valikoimaan, esim. 
kouluruokailuihin, on myös eettinen ja ekologinen vaih-
toehto tehotuotetulle lihalle tai tuontikalalle.

Merialueella suurimmat hyödyt saadaan poista-
malla kalabiomassaan sitoutuneita ravinteita koko eko-
systeemistä ja kierrättämällä ravinteet hyötykäyttöön 
eettistä lähiruokaa tuottamalla, mikä vähentää osaltaan 
myös muuta ravinnepäästöjä aiheuttavaa toimintaa 
(mm. lihan tehotuotanto ja eläinrehun kasvatus/tuonti 
ulkomailta). Potentiaalisena hyötynä voidaan nähdä 
myös kalaston rakenteen tasapainottuminen. Ammatti-
kalastus elinkeinona on itsessään merkittävä ravintei-
den kierrättäjä merestä ja sisävesistä maalle, ja vajaasti 
hyödynnetyn kalan saaminen elintarvikekäyttöön lisää 
osaltaan tämän perinteisen saaristolaiselinkeinon kan-
nattavuutta ja jatkuvuutta.

tAVoitteet

•	 Kierrättää	merkittävä	määrä	ravinteita	merestä	
hyötykäyttöön maalle särkikaloja kalastamalla.

•	 Edistää	kotimaisen,	vajaasti	hyödynnetyn	särkikalan	
paikallista ja valtakunnallista elintarvikekäyttöä 
suomessa.

toteutus 

•	 Sopimuskalastajat	vuosittain	avoimella	haulla.

•	 Sitoutuneet	yhteistyökumppanit	mukana	
tuotantoketjussa.

•	 Kesto	n.	5	vuotta,	toiminnan	laajentaminen.	asteittain	
turun seudulta muualle suomeen.

toiminnAn PeriAAtteet

•	 Yhteiset	pelisäännöt	kaikilla	yhteistyökumppaneilla.

•	 Hoitokalastukseen	perustuvat	reunaehdot	hankkeen	
ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden varmistamiseksi.

•	 Kaikki	toiminta	avointa	ja	läpinäkyvää.

sAAristomeren LähiKALAhAnKe 

hankkeeseen osallistuvat tahot sitoutuvat. Kalastus on 
kohdennettu vajaasti hyödynnettyihin särki kaloihin, ja 
kaikki uhanalaiset lajit ja petokalat on vapautettava pyy-
dyksistä. Samoin pyydykset on sijoitettava siten, että 
vaelluskalojen nousureitit eivät vaarannu (pyydykset on 
sijoitettava kauas vaelluskalajokien suista). Hankkeen toi-
minta on mahdollisimman läpinäkyvää, pyyntiä valvotaan 
ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan avoimesti. Kaikkiin 
aihepiiriin liittyviin sidosryhmiin pidetään yhteyttä ja eri 
sidosryhmien näkemyksiä kuullaan sekä hankkeen suun-
nittelussa, että toteutusvaiheessa.
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Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, 
oy Aga Ab, Algol, Amt-veneet, Beneq, 
Castrén & snellman, elisa oyj, 
evli Pankki oyj, Fact Law Group, Finnpilot, 
F-secure oyj, Golden oriol oy Ab, 
helsingin Juhlaviikot, LeasePlan Finland oy, 
LJr Accounting oy Ab, LtQ Partners oy, 
metroAuto oy, nCC rakennus, naakan koulu, 
nixu oy, nordic Venture Partners Limited, 
orion oyj, rahjan huolinta, rejlers oy, 
sail tech herrala oy, servaali oy, 
sound of sea, suomen messut, 
suomen Palautuspakkaus oy, 
suomen rh-Yhtiö oy, 
suomen standardisoimisliitto, 
Wilhelmsen ship service oy, Wärtsilä

Puhdas	Itämeri	-yrityskumppanit	2015–2016

Yrityslahjoittajat

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suurimmat 
yritystukijat jatkoivat hankkeiden tukemista vuonna 
2015 ja mukaan liittyi myös uusia kumppaneita. Pääyh-
teistyökumppaneina jatkoivat August Ludvig Hartwalls 
Stiftelse, Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse, 
Fortum, Kuusakoski, Sanoma ja Supercell. Uutena pää-
yhteistyökumppaneiden joukkoon liittyi Stora enso. 

Avaintukijoina jatkoivat Greta Maria Lindblom 
Stiftelse, Metropolia ammattikorkeakoulu, NCC, Neste 
ja Nordic Morning. Aspon ja Julius Tallbergin kanssa 
solmittiin uudet kolmivuotiset yhteistyösopimukset ja 
myös Planmeca liittyi Avaintukijoihin. Työtä ja osaa-
mistaan vuoden aikana hankkeille lahjoittivat mm. 
Capgemini Finland, Nordic Morning ja Benada.

Puhdas itämeri -hankkeiden 
yritysyhteistyö ja kampanjat 2015

Kausiluontoisten kampanjoiden, kuten joulun, 
osuus säätiön varainhankinnassa oli suhteellisen pieni. 
Säätiön oman joulukeräyksen lisäksi yritykset, esim. 
Neste ja Castrén & Snellman keräsivät omilla joulukam-
panjoillaan varoja säätiön Puhdas itämeri -hankkeille.

Yksityishenkilöiden lahjoitukset

Helmikuussa 2015 avattiin säätiön verkkosivujen 
yhtey teen uusi Pelasta pala Itämerta -lahjoitusalusta 
(www.puhdasmeri.fi). Lahjoitusalustassa lahjoittaja 
voi virtuaalisesti puhdistaa palan itämerta tekemällä 
10–100 euron lahjoituksen. Konseptin kasvoina toimi-
vat laulaja Anna Puu, toimittaja Baba Lybeck, luotsin-
vanhin Jukka Ketonen ja entinen kilpapurjehtija Kalle 
Bask. Sanoma lahjoitti heinä-elokuussa mediatilaa 

”YhteistYöLLä John nurmisen säätiön 
kanssa tahdomme osaltamme osallistua 
itämeren luonnon monimuotoisuuden 
suojelemiseen. stora ensolla on toimintaa 
kaikissa itämeren maissa, joten itämeren 
elinvoimaisuus on edellytys myös yhtiömme 
menestykselle.” 

–	Seppo	Parvi,	Stora	Enson	Suomen	
maajohtaja 

neste teki hyvää jouluna. nesteen joulukampanjassa 
työntekijät ja yhteistyökumppanit saivat äänestää kolmesta 
hyväntekeväisyyskohteesta, jolle kullekin luovutettiin 
äänimäärää vastaava lahjoitus. Kampanjassa kerättiin yli 
11 000 ääntä, ja tällä kertaa suurimman osan äänistä keräsi 
itämeri. säätiön asiamies Annamari Arrakoski-engardt kävi 
vastaanottamassa lahjoituksen maaliskuussa. Kuvassa 
vasemmalla nesteen viestintä- ja brändimarkkinointi-
johtaja osmo Kammonen ja oikealla henkilöstöjohtaja 
hannele Jakosuo-Jansson.
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VuonnA 2015 Puhdas itämeri -hankkeille kerättiin varoja 
myös tuotemyynnillä. ensimmäinen säätiön omaan 
myyntiin tehty tuote on Puhdas itämeri -suolasaippua, 
jonka säätiölle suunnitteli lahjoituksena osmia oy. 

Helsingin Sanomista, aikakausilehdistä sekä Helsingin 
Sanomien ja Ilta-Sanomien verkkolehdistä Pelasta pala 
-konseptin markkinointiin. Kampanjan alku on ollut 
vaatimaton, joten sen käyttöä osana säätiön varainhan-
kintaa kehitetään vuoden 2016 aikana.

Joulukuussa saatiin päätökseen yksityislahjoitta-
jille suunnattu Horisontti-kampanja. Kampanjan tu-
loksena Helsingin Jätkäsaarenlaituriin on rakentunut 
muotoilija, professori Hannu Kähösen suunnittelema 
Horisontti-taideteos, joka koostuu 4 225 lahjoittajan 
nimilaatasta. Viimeiset laatat asennetaan teokseen 
alku vuodesta 2016. Lisää Horisontista seuraavalla au-
keamalla.

Vuonna 2015 Puhdas itämeri -hankkeille kerättiin 
varoja ja saatiin avustuksia 1 164 607 euroa. Ks. Puhdas 
itämeri -hankkeiden rahoitus ja kulut s. 44–45.
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EI KUULU JOUKKOON: 
ITÄMERI, UIMARANTA, 

MIKÄ SEURAAVISTA ”

KESÄPÄIVÄ, SINILEVÄ?
– BABA LYBECK

”

”Sinilevä kertoo siitä, että meri ei voi hyvin. Se menestyy, kun meressä on 
tarpeeksi fosforia ja typpeä – siis ravinteita. Ravinnevalumien saaminen 
tasolle, jonka meri kestää, ei ole pieni projekti. Mutta tärkeä se on, koska 
meri on meille kaikille korvaamaton.”

Katso Baban vetoomus kokonaisuudessaan ja 
pelasta pala Itämerta osoitteessa:

PUHDASMERI.FI

Yhteistyössä: 

metroPoLiA ja John nurmisen säätiö solmivat keväällä 2014 kolmivuotisen yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on 
tukea erityisesti itämeren suojeluun liittyvää työtä. taustalla oli metropolian halu kantaa yhteiskunta- ja ympäristövastuutaan 
sellaisin keinoin, jotka ovat sille luontevia ja joissa tulee esiin opiskelijoiden monipuolinen osaaminen. samalla metropoliaan 
avautuu säätiön avulla uusia verkostoitumismahdollisuuksia, hankeyhteistyötä, opiskelijaprojekteja tai työharjoittelupaikko-
ja. Yhteistyösopimuksen ansiosta metropolia näyttäytyy Puhdas itämeri -hankkeiden avaintukijana säätiön verkkosivuilla ja 
muissa kanavissa. sopimuskaudella metropolia lahjoittaa metropolia-orkesterin kevätkonsertin lipunmyyntituotot Puhdas 
itämeri -hankkeille. Kuva Yesterday Once More -konsertista 21.4.2015.
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horisontin ensimmäiset osat 
asennettiin paikalleen Jätkäsaaren-
laituriin heinäkuussa 2013. tämän 
jälkeen teosta on täydennetty 
muutama metri kerrallaan sitä mukaa, 
kun lahjoituksia on kertynyt. Valmiina 
Horisontti on pituudeltaan 54 metriä, 
mikä vastaa itämeren keskisyvyyttä. 

hannu Kähönen (keskellä), teoksen 
suunnittelija puhumassa tall ships 
races helsinki 2013 -tapahtuman 
yhteydessä järjestetyssä tilaisuudessa, 
jossa Horisontti luovutettiin helsingin 
kaupunginjohtaja Jussi Pajuselle 
(vasemmalla). 

Kesällä 2013 Horisontti näytti tältä. 
teoksen molemmissa päädyissä on 
taulut, joissa kerrotaan viiden itämeren 
ympärysmaan kielellä itämerestä sekä 
teoksesta ja sen toteutuksesta. 

KAmPAnJAn tuotoilla hankittiin 
mm. kemialliseen fosforinpoistoon 
tarvittava, noin 100 000 euroa 
maksanut kemikaalisäiliö hatsinan 
kaupungin jätevedenpuhdistamolle. 
Kuva kemiallisen fosforinpoiston 
laitteiston käyttöönoton 
juhlallisuuksista. Kuvassa 
kemikaalisäiliön edessä vasemmalta: 
hatsinan vesilaitoksen johtaja Juri 
tzypkaikin, hatsinan kaupungin 
edustaja ja Puhdas itämeri 
-hankkeiden johtaja marjukka Porvari.

Kiitos Horisonttia rakentamassa olleille yhteistyökumppaneille!

TALL Ships races Helsinki 2013 -tapahtuman yhtey-
dessä käynnistetty lahjoituskampanja saatiin päätök-
seen joulukuussa 2016, kun viimeinen lahjoitus tehtiin 
säätiön ystävämyynnissä. Kampanjan tuloksena Hel-
singin Jätkäsaarenlaituriin on rakentunut pala palalta 
Horisontti-taideteos, joka koostuu 4 225 lahjoittajan 
nimilaatasta. Viimeiset laatat asennettiin maaliskuus-
sa 2016. Teos jää pysyvästi paikalleen muistuttamaan 
itämeren suojelun tärkeydestä. 

Kampanjalla kerättiin yhteensä noin 220 000 eu-
roa, josta kulujen jälkeen ohjattiin Puhdas itämeri 

horisontti-taideteos itämeren hyväksi
-hankkeille noin 120 000 euroa. Kuluja kampanjalle 
aiheutui Horisontti-teoksen teknisestä suunnittelus-
ta, osien valmistuksesta ja asennuksista. Kerätyt varat 
käytetään Puhdas itämeri -hankkeisiin, esimerkiksi 
Hatsinan jätevedenpuhdistamolle hankittuun fosforin-
saostuskemikaalin säiliöön. Hatsina on Pietarin jälkeen 
Leningradin alueen suurin kaupunki. Nyt kun Pietarin 
kaupungin jätevedet puhdistetaan jo tehokkaasti, Hat-
sinassa toteutettava fosforinpoisto on tehokkain tapa 
vähentää Suomenlahteen päätyvää ravinnekuormitusta 
ja sen myötä merialueen leväkukintoja.

horisontti koostuu nimi-
koiduista teräslaatoista, jotka 
tuulessa heiluessaan heijastavat 
aurinkoa kuin meri. Laattoja eli 
välkkeitä on nimikoitu niin omiin 
nimiin kuin annettu lahjaksi, 
joukossa on myös muistolaattoja, 
häälahjoja sekä ystävien ja 
yhdistysten yhteisiä laattoja. 

Kävelytien viereiseen muurin 
kiinnitettyä teosta on helppo käydä 
katsomassa Jätkäsaarenlaiturissa. 
helmikuussa 2016 Horisontti 
oli 46 metrin pituinen ja odotti 
valmistumistaan eli viimeisten 
laattojen asennusta. 

”hienoA nähdä, että Horisontti välkkyy nyt kokonaisena paikallaan! sen 4 225 laattaa kertovat, että meistä monella on 
aito tarve ajatella itämerta ja tehdä jotakin sen hyväksi. Kun katsoo itämeren syvyyttä kuvaavaa, 54 metriä pitkää teosta voi 
ymmärtää, kuinka haavoittuvainen kaunis merellinen ympäristömme on. Kaikki tuki organisoituun suojelutoimintaan, kuten 
John nurmisen säätiön työhön itämeren rehevöitymisen estämiseksi on mitä tervetulleinta. Luonnon suojelun kokonaisuus 
muodostuu pienistä osista ja toivonkin, että Horisontti saa jokaisen meistä miettimään, miten näihin asioihin voi vaikuttaa 
omassa arjessa. onneksi tietoisuus luonnon tilasta kasvaa jatkuvasti ja olen erityisen ilahtunut siitä, kuinka vakavasti nuori 
sukupolvi on ottanut asian omakseen.”

–	Horisontin suunnittelun lahjoittanut muotoilija, professori hannu Kähönen
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Club itämeri 2015 
–	Yhteistyöllä	Itämeren	hyväksi

JOHN NUrMiSeN SääTiö kutsuu vuosittain Puhdas itämeri 
-hankkeiden yritystukijoita ja muita yhteistyökumppaneita Club 
itämeri -tilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan itämeren 
ajankohtaisista asioista. Samalla säätiö esittelee Puhdas itämeri 
-hankkeiden edistymistä ja tulevaisuudennäkymiä. Vuonna 2015 
satapäinen kutsuvierasjoukko vietiin tutustumaan Harakan saa-
ren luontoon ja toimintaan John Nurmisen Säätiön ja Helsingin 
kaupungin elokuun 20. päivänä isännöimässä tilaisuudessa. 

Nyt jo kuudetta kertaa järjestetyn Club itämeri -tilaisuuden 
yksi pääteema oli Suomen ja Puolan itämeri-yhteistyö, ja samas-
sa tilaisuudessa juhlistettiin Puolan juuri alkanutta Council of 
the Baltic Sea States -isännyyttä Puolan suurlähetystön myötä-
vaikutuksella. 

menomAtKALLA harakkaan helsingin 
kaupungin toukokuussa aloittanut 
ympäristöjohtaja Esa nikunen esittäytyi 
ja kertoi meriasioiden lisäksi kaupungin 
hiilineutraalisuustavoitteesta ja 
ympäristökeskuksen laajasta toiminta-
kentästä elintarviketurvallisuudesta 
eläinsuojeluun. Ympäristönsuojelupäällikkö 
päivi kippo-Edlund esitteli ympäristö-
keskuksen kansainvälistä työtä ja lukuisia 
hankkeita. haastattelija toimi John 
nurmisen säätiön asiamies annamari 
arrakoski-Engardt (keskellä).

Aurinkoisen iltapäivän aikana 
vieraat pääsivät myös tutustumaan 
luonnoltaan erityisen rikkaaseen 
harakan saareen. saaren vanhoissa 
puukasarmeissa, ammuskasemateissa 
ja puolustusvoimien entisessä 
kemiallisessa tutkimuslaitoksessa 
sijaitsevat kaikille avoin luontokeskus, 
näyttelytiloja ja taiteilijatalo. 

tilaisuuden toinen pääpuhuja, kaupungin-
johtaja Jussi pajunen korosti kuntien 
vastuuta lähivesiensä tilasta.

Puolan suurlähetystön kunniavieraana 
ja tilaisuuden toisena pääpuhujana 
Henryka Moscicka-Dendys peräänkuulutti 
itämeri-yhteistyöhön uutta yritteliäisyyttä 
ja uusia toimintatapoja paitsi ympäristön 
myös talouden saralla.

tilaisuuden päätti ravinnepäästöjen 
vähentämiseen keskittynyt paneeli-
keskustelu. Kuvassa vasemmalta 
keskustelua juontanut säätiön asiamies 
annamari arrakoski-Engardt, uPm:n 
ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja 
päivi Salpakivi-Salomaa, säätiön 
hallituksen puheenjohtaja 
Juha nurminen, Gdanskin vesi- ja 
jätevesi-infrastruktuurista vastaava 
Jacek Skarbek ja andrzej podscianski 
Puolan kansallisesta vesihallinnosta. 
Juha nurminen kertoi säätiön tulevasta 
Best-hankkeesta, jossa keskitytään 
teollisten ravinne- ja myrkyllisten 
aineiden päästöjen vähentämiseen 
Puolassa, sekä nutritradesta, 
jossa itämeren alueelle luodaan 
ravinnepäästökauppa. helsingin kaupunki 
on molemmissa yhteistyökumppanina.
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säätiön toiminnan 
rahoitus 

SääTiöN varainhankintaponnistelut ovat vuosina 
2005–2015 suunnattu Puhdas itämeri -hankkeiden 
tukemiseen, mutta säätiö hakee tukea myös kulttuuri-
hankkeilleen. Vuonna 2015 kulttuurihankkeille haettiin 
tukea kohdennetusti (Loki-kulttuuriperintöhankkee-
seen ja Maailma piirtyy kartalle -teokseen). Vuoden 
2016 aikana säätiö tarkastelee myös muita keräystapoja 
varainhankintastrategian uudistuksen yhteydessä. 

Alla on esitetty säätiön toiminnan rahoitus vuonna 
2015. Puhdas Meri -rahaston käyttämättömät varat on 
sijoitettu korkosalkkuun. Korkosalkun heikosta tuotos-
ta (-0,05 %) johtuen hallituksen kokouksessa 14.12.2015 
tehtiin päätös, että osa korkosalkussa olevista varoista 
voidaan ohjata jatkossa osakkeisiin tuoton turvaami-
seksi ja jatkossa käyttämättömät lahjoitusvarat ohja-
taan pääomasalkkuun korkosalkun sijaan.

merikulttuurin rahoitus ja kulut vuonna 2015 

Merikulttuurin toiminta rahoitetaan julkaisutoimin-
nan tuotoilla, oheistuotteiden myynnillä, avustuksilla, 
lahjoitusvaroilla sekä säätiön pääomasalkun tuotoilla. 
Merikulttuurin toiminnan kulujäämä vuonna 2015 oli 
-151 118 euroa (-197 944 euroa vuonna 2014). Näytte-
lytoiminnan tuotot vuonna 2015 muodostuivat Loki-
kulttuuriperintöhankkeen saamista avustuksista ja 
olivat yhteensä 122 760 euroa (0 euroa vuonna 2014). 
Näyttelytoiminnan kulut 143 147 euroa (90 647 euroa 
vuonna 2014), joista 122 760 euroa muodosti Loki-kult-
tuuriperintöprojekti. 

Kulttuuriperintöhanke Lokin merelliselle pilotti-
projektille myönnettiin Jane ja Aatos erkon säätiöltä 
maaliskuussa 2015 yhteensä 194 000 euroa. Apuraha 
jakautuu vuosille 2015–2016. Lokakuussa 2015 Lokin 
pilotille myönnettiin Jenny ja Antti Wihurin rahastos-
ta yhteensä 60 000 euroa lisärahoitusta, joka niin ikään 
jakautuu vuosille 2015–2016.

Säätiön julkaisutoiminnan kokonaistuotot vuonna 
2015 olivat 262 183 euroa (178 952 euroa vuonna 2014) 
ja kulut 379 398 euroa (272 950 euroa vuonna 2014). 
Ne muodostuivat henkilöstökuluista, kirjojen tuotan-
tokuluista sekä varaston muutoksesta. Kotimaan kir-
jamyynti oli yhteensä 171 111 euroa, kasvua 37 % edel-
lisvuoteen verrattuna (125 155 euroa vuonna 2014). 
Volyymin kasvu johtui Maailma piirtyy kartalle -kirjan 
myynnistä. Maailma piirtyy kartalle -teoksen julkaisua 
varten saatiin yksityislahjoittajalta 50 000 euron lah-
joitus. 

Kokoelmiin liittyvän toiminnan tuotot olivat 11 023 
euroa (2 461 euroa vuonna 2015) ja kulut 24 539 euroa 
(15 760 euroa vuonna 2014). Marja Kurjen huivien, tas-
kuliinojen sekä solmioiden lisenssituotot ja myyntitulot 
olivat 9 038 euroa (2 461 euroa vuonna 2014).

Puhdas itämeri -hankkeiden rahoitus ja kulut 
vuonna 2015 

Puhdas itämeri -hankkeet säätiö rahoittaa saamillaan 
yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoitusvaroilla sekä 
hankkimallaan julkisella rahoituksella. Puhdas itämeri 

-hankkeet rahoitetaan Puhdas Meri -rahastosta, joka 
käsitellään säätiön kirjanpidossa erikseen. Puhdas 
Meri -rahaston pääoma 31.12.2015 oli 2 862 788 euroa 
(2 689 213 euroa vuonna 2014). Puhdas Meri -rahas-
ton korkorahastoon sijoitettujen varojen käyvän arvon 
muutos vuonna 2015 oli -62 363 euroa (51 650 euroa 
vuonna 2014). 

Varainhankinnan tulos vuonna 2015 oli samaa hy-
vää tasoa kuin edeltävinä vuosina. Säätiön Puhdas itä-
meri -hankkeille saadut varat olivat yhteensä 1 164 607 
euroa (1 000 708 euroa vuonna 2014), joista yritysten 
osuus oli 782 271 euroa (738 728 euroa vuonna 2014) ja 
yksityishenkilöiden 129 156 euroa (106 441 euroa vuon-
na 2014), yhteensä 911 426 euroa (837 175 euroa vuonna 
2014). Säätiön julkisen rahoituksen määrä vuonna 2015 
oli 104 221 euroa (155 540 euroa vuonna 2014), johon si-
sältyy mm. ympäristöministeriön ympäristökasvatuk-
seen myöntämä 10 000 euron tuki. 

Puhdas itämeri -hankkeiden kulut vuonna 2015 oli-
vat 928 670 euroa (1 029 981 euroa vuonna 2014). Pro-
jektikuluihin sisältyy säätiön omien asiantuntijoiden 
projektinjohto-, palkka-, matka ja asiantuntijapalvelui-
ta sekä hankkeiden investointikustannuksia. Säätiön 
johtamissa projekteissa ei tehdä rahansiirtoja yhteis-
työkumppaneille vaan säätiö kilpailuttaa tavarantoi-
mittajat ja konsultit itse ja maksaa toimitukset näille 
suoraan. Vuonna 2015 projektikulujen ja viestinnän 
osuus kuluista oli 547 951 euroa (686 028 euroa vuonna 
2014), yleiskulujen 202 095 euroa (166 329 euroa vuon-
na 2014) ja varainhankinnan 178 623 euroa (177 624 
euroa vuonna 2014). Projektikulujen osuus säätiön 

Puhdas itämeri -hankkeiden kuluista jäi arvioitua pie-
nemmäksi, kun käynnissä olevien Venäjä-hankkeiden 
investoinnit lykkääntyivät. 

Lähipiiri

Uuden säätiölain myötä lähipiirikäsitettä laajennettiin 
1.12.2015 alkaen. Säätiöllä on lähipiirirekisteri. 

Toimintavuoden 2015 aikana säätiön lähipiiriin 
kuuluivat hallituksen jäsenet, säätiön johto ja tilintar-
kastaja sekä edellä mainittujen puolisot, lapset, van-
hemmat sekä sisarukset ja yhteisöt, joissa edellä maini-
tuilla on määräysvalta. 

Vuonna 2015 hallituksen jäsenille maksettiin 1700 
euron kertakorvaus ja 400 euron kokouspalkkiot. Yh-
teensä hallituspalkkioita maksettiin 19 300 euroa 
(22 100 euroa vuonna 2014). Kaikki hallituksen jäsenet 
eivät ottaneet vastaan palkkiota hallitustyöskentelystä. 

Lähipiiritapahtumat löytyvät tilinpäätöksen si-
vulta 57.

säätiön varainhoito ja pääoman hoito 
vuonna 2015

Säätiön varallisuutta hoidetaan suunnitelmallisen 
tuottavasti, jotta säätiö pystyy toteuttamaan säätiön 
säännöissä määriteltyä tarkoitustaan. Säätiön sijoi-
tusvarallisuus koostuu Huolintatalon osakkeista, pää-
omasalkusta sekä Puhdas Meri -rahastoon kerätyistä 
varoista. Säätiö kilpailutti varainhoidon vuodenvaih-
teessa 2014–2015. Kilpailutuksen yhteydessä päätettiin 
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keskittää sekä säätiön pääomasalkun että Puhdas meri 
-rahaston sijoitettava pääoman varainhoito yhdelle va-
rainhoitajalle. Kilpailutuksen voitti pääomasalkusta jo 
vastannut Taaleritehdas. 

Säätiön taseen loppusumma tilikauden 2015 lopus-
sa oli 9 844 303 euroa (9 445 017 euroa vuonna 2014). 
Oma pääoma oli 9 622 461 euroa (9 182 454 euroa vuon-
na 2014). Säätiön kokoelmien arvo taseessa oli 666 657 
euroa vuonna 2015 (666 457 euroa vuonna 2014). Si-
joitusvuosi 2015 oli hyvä haastavasta taloudellisesta 
tilanteesta huolimatta. Säätiön sijoitus- ja rahoitustoi-
minnan tulos vuonna 2015 oli 686 161 euroa (334 427 
euroa vuonna 2014). Sijoitussalkun realisoitumaton 
arvonnousu oli 31.12.2015 noin 530 081 euroa (659 976 
euroa 31.12.2014).

Säätiön Puhdas itämeri -hankkeet rahoitetaan lah-
joitusvaroin, jotka ohjataan Puhdas Meri -rahastoon. 

Vuoden 2015 lopussa Puhdas Meri -rahastossa oli 
2 862 788 euroa (2 689 214 euroa vuonna 2014), josta 
käyttämättömänä pääomana 1,875 milj. euroa oli si-
joitettu mm. korkosalkkuun (1,468 milj. euroa vuonna 
2014). 

Säätiö ei käy aktiivisesti kauppaa rahoitusmarkki-
noilla lyhyen aikavälin voiton tavoittelemiseksi. Tämän 
vuoksi sijoitusten käyvän arvon muutos on kirjattu 
omaan pääomaan sisältyvään käyvän arvon rahastoon 
Kirjapitolain 5:2a:n mukaan. Tämä tarkoittaa, että vain 
sijoitusomaisuuden realisoituneet voitot ja tappiot esi-
tetään tuloslaskelmassa. realisoitumattomat arvon-
muutokset esitetään taseen käyvän arvon rahastossa. 
Käypään arvoon arvostettu omaisuus sisältää säätiön 
omistamat rahastosijoitukset ja osakkeet huoneisto-
osakkeita lukuun ottamatta.

Vuokraustoiminta

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

Säätiön Huolintatalossa sijaitsevasta kaksiker-
roksisesta toimipisteestä yläkerta (120 m2) on Juha 
Nurmisen omistama, kun taas alakerran toimitilat 
(135,5 m2) omistaa säätiö. Säätiön kaikki tilat olivat 
vuokrattuina vuonna 2015. Vuokratuotot olivat 165 785 
euroa (143 755 euroa vuonna 2014) ja säätiön vuokraus-
toiminnan tulos vuonna 2015 nousi takaisin normaa-
lille tasolle 70 762 euroa (26 352 euroa vuonna 2014). 
Tilikauden 2016 alussa säätiön kaikki tilat olivat vuok-
rattuina.

toiminnan riskit ja 
epävarmuustekijät 

SääTiöN perinteisessä julkaisutoiminnassa kulut ovat 
ylittäneet kirjamyynnin tuotot jo monena peräkkäise-
nä vuotena. Kirja-ala, erityisesti tietokirjat, ovat olleet 
haastavassa markkinatilanteessa jo useamman vuoden. 
Kulttuuritoiminnan pitkäjänteisen rahoituksen takaa-
miseksi sijoitustoiminnalta odotetaan tasaista vuosit-
taista tuottoa. Säätiö tavoittelee myös uusia yleisöä ja 
haluaa panostaa uusiin sisällönjakelutapoihin. 

Säätiön toiminnan rahoitus on pitkällä aikavälillä 
riippuvaista hyvästä sijoitustoiminnan tuloksesta, niin 
että säätiö ei joudu syömään omaa pääomaa perustoi-
minnan rahoittamiseksi. 

John Nurmisen Säätiön Puhdas itämeri -hankkei-
den rahoitus tapahtuu lahjoitusvaroin ja julkisella ra-
hoituksella. Varainhankinnassa vallitseva kova kilpailu 
näkyy yritysten pienenevissä panostuksissa. Yritykset 
ovat myös haluttomia sitoutumaan pitkäjänteiseen tu-
keen. Tästä johtuen säätiö jatkaa uusien kumppanuuk-
sien hakemista ja pyrkii laajentamaan lahjoittajapoh-
jaansa tulevien vuosien aikana. 

Säätiön varainhankinnan tulosta vuonna 2015 voi-
daan pitää erittäin hyvänä haastavassa taloustilantees-
sa ja kilpaillussa hyväntekeväisyyskentässä. Säätiön on 
kuitenkin pyrittävä varmistamaan kestävä rahoitus-
pohja, sillä yritykset ovat karsineet panostuksiaan hy-
väntekeväisyyteen. Näin ollen säätiö ei voi enää nojata 
ympäristötoimintaansa monivuotisiin ja suuriin lah-
joituksiin alkuvuosien tapaan. Lahjoittajapohjaa laa-
jentamalla säätiö pyrkii reagoimaan yrityslahjoitusten 
epävarmuuteen. 

Säätiö keskittyy vaikuttaviin ja mitattaviin hankkei-
siin ja sen toiminnan tavoitteellisuus ja tuloksellisuus 
auttavat sitä erottumaan muista toimijoista. Säätiöllä 
on hyvä maine ja julkisuuskuva. epävarmassa rahoi-

tustilanteessa säätiö panostaa jatkossakin mahdolli-
simman tehokkaaseen toimintaan ja läpinäkyvään ra-
portointiin. Säätiön toiminnallista luonnetta pyritään 
jatkossakin korostamaan, erotukseksi säätiöistä, jotka 
toimivat joko viestinnällisin keinoin tai apurahoja jaka-
malla. 

Säätiön Puhdas itämeri -hankkeissa suurimmat 
riskit ja epävarmuustekijät liittyivät vuonna 2015 eri-
tyisesti Venäjän hankaloituneeseen taloudelliseen 
tilanteeseen. Tämä on hidastanut käynnissä olevien 
Venäjän-hankkeiden toteutusta. esimerkiksi Udar-
nikin kanalan ja Viipurin projektit Venäjällä ovat mo-
lemmat viivästyneet säätiöstä riippumattomista syistä. 
Heikossa taloustilanteessa kasvaa myös riski siitä, että 
vesilaitokset eivät puhdista jätevesiään niin hyvin kuin 
voisivat, vaan säästävät puhdistamoiden käyttökuluissa 
vaikka puhdistustulos silloin heikkenee. Säätiö seuraa 
säännöllisesti rahoittamiensa investointiensa tilannet-
ta ja käyttöastetta sekä hankekumppaniensa velvoittei-
den toteuttamista.

Poliittinen tilanne on vaikuttanut myös siihen, että 
venäläiset hankekumppanit eivät ole voineet saada ra-
haa eU:n rahoitusohjelmista. Tämän vuoksi säätiön 
uuden BeST-hankkeen valmistelussa venäläiset ja 
valko venäläiset vesilaitokset ovat olleet mukana vain 
lisä partnereina ilman omaa hankebudjettia. eU:n 
itämeri ohjelma on kuitenkin seuraavalla rahoituskier-
roksella sallimassa venäläisten partnereiden mukana-
olon hankkeissa.

Puolassa epävarmuutta aiheuttaa syksyn 2015 vaa-
litulos, jonka seurauksena osa säätiön BeST-hankkeelle 
keskeisistä virkamiehistä vaihtui. Siten hankkeelle täy-
tyy hakea uudestaan korkeimman ympäristöhallinnon 
tuki.



a
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tuLosLAsKeLmA

Varsinainen toiminta 2015 2014
 

meriKuLttuuri 
 
 näyttelytoiminta 
 
 Tuotot 
  muut tuotot 122 760,12 0,00
  tuotot yhteensä 122 760,12 0,00

 Kulut 
  henkilöstökulut -61 197,41 -30 483,95
  muut kulut -81 949,67 -60 162,85
  Kulut yhteensä -143 147,08 -90 646,80
 
 näyttelytoiminta yhteensä -20 386,96 -90 646,80
 
 Julkaisutoiminta 
 
 Tuotot 
  Kirjamyynti 207 003,79 178 161,93
  muut 55 179,62 790,10
  tuotot yhteensä 262 183,41 178 952,03
 
 Kulut 
  henkilöstökulut -105 805,72 -107 485,33
  muut kulut -267 056,25 -214 828,70
  Varaston muutos -6 536,49 49 364,05
  Kulut yhteensä -379 398,46 -272 949,98
 
 Julkaisutoiminta yhteensä -117 215,05 -93 997,95
 
 kokoelmat 
 
 Tuotot 
  tuotot 11 022,86 2 461,12

 Kulut 
  henkilöstökulut -12 933,34 -6 300,01
  muut kulut -11 857,70 -10 495,42
  Varaston muutos 252,33 1 034,67
  Kulut yhteensä -24 538,71 -15 760,76
 
 kokoelmat yhteensä -13 515,85 -13 299,64
 
Merikulttuuri yhteensä -151 117,86 -197 944,39

John nurmisen säätiö Y-tunnus 0895353-5 helsinki

John nurmisen säätiön säännöt ovat luettavissa säätiön verkkosivuilla  www.johnnurmisensaatio.fi

John nurmisen säätiön
tiLinPäätös 2015
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tAse 
 

Vastaavaa 2015 2014

PYsYVät VAstAAVAt 
 
Aineettomat hyödykkeet 
 muut pitkävaikutteiset menot 14 014,06 18 685,42

Aineelliset hyödykkeet 
 Koneet ja kalusto 5 861,21 5 114,61
 muut aineelliset hyödykkeet 
  taideteokset 192 043,91 192 043,91
  Kartat, kirjat ja esineet 474 612,69 474 412,69
 muut aineelliset hyödykkeet yhteensä 666 656,60 666 456,60
 
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 672 517,81 671 571,21 
 
sijoitukset 8 141 238,94 7 489 115,10 
 
 
pySyVät VaStaaVat yHtEEnSä 8 827 770,81 8 179 371,73
 
 
VAihtuVAt VAstAAVAt 
 
Vaihto-omaisuus 
 Keskeneräiset kirjat 25 595,41 71 070,26 
 Kirjat 125 708,26 86 517,57
   151 303,67 157 587,83 
 
saamiset
 
 Lyhytaikaiset 
  myyntisaamiset 82 375,88 19 079,69  
  muut saamiset 304 486,24 22 665,94 
  siirtosaamiset 48 736,42 248 416,57
   435 598,54 290 162,20 
 
rahat ja pankkisaamiset 429 630,17 817 895,67 
  
VaiHtuVat VaStaaVat yHtEEnSä 1 016 532,38 1 265 645,70
  
Vastaavaa yhteensä 9 844 303,19 9 445 017,43

   2015 2014

PuhdAs itämeri -hAnKKeet
 
 Tuotot 
  saadut lahjoitukset 911 426,66 837 175,14 
  saadut avustukset 104 220,66 155 539,83
  muut tuotot 69 422,18 0,00
  sijoitustoiminta 79 537,48 7 993,97
  tuotot yhteensä 1 164 606,98 1 000 708,94
 
 Kulut 
  henkilöstökulut -478 416,78 -442 819,54
  Poistot -1 844,61 -1 352,40
  muut kulut -448 408,38 -585 808,60
  Kulut yhteensä -928 669,77 -1 029 980,54
 
 rahastosiirrot -235 937,21 29 271,60
 
puhdas itämeri -hankkeet yhteensä 0,00 0,00
 

YhteisKuLut 
 
 Tuotot 
  muut tuotot 8 357,84 3 550,97
 
 Kulut 
  henkilöstökulut -118 102,96 -82 825,45
  Poistot -4 780,48 -5 023,76
  muut kulut -94 952,18 -94 832,42
   -217 835,62 -182 681,63
 
yhteiskulut yhteensä -209 477,78 -179 130,66
 
Varsinaisen toiminnan kulujäämä -360 595,64 -377 075,05
 

siJoitus- JA rAhoitustoimintA 
 
 Vuokraustoiminta 
 
  Vuokratuotot 165 785,02 143 755,00
  Vastikkeet -94 428,30 -113 593,41
  muut vuokraustoiminnan kulut -594,56 -3 810,00
   70 762,16 26 351,59
 
 Vuokraustoiminta yhteensä 70 762,16 26 351,59
 
 Muu sijoitus- ja rahoitustoiminta 
 
 Tuotot 
  Korkotuotot 94,96 1 402,82
  osinkotuotot 138 923,07 131 835,66
  myyntivoitot 727 978,87 526 474,59
  muut sijoitustoiminnan tuotot 0,00 21 137,35
  tuotot yhteensä 866 996,90 680 850,42
 
 Kulut
  Korkokulut 0,00 -84,65 
  muut kulut -180 836,19 -346 338,54
  Kulut yhteensä -180 836,19 -346 423,19
 
 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 686 160,71 334 427,23
 
 tilikauden alijäämä (ylijäämä) 396 327,23 -16 296,23
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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 %. 

muut pitkävaikutteiset menot poistetaan tasapoistoina viidessä vuodessa.  

hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta ja pienhankinnat, on kirjattu 
kokonaisuudessaan tilikauden kuluksi.  

Sijoitusomaisuuden arvostaminen  

sijoitusomaisuus on arvostettu KPL 5:2a:n mukaan käypään arvoon. säätiö ei käy aktiivisesti kauppaa rahoitus-
markkinoilla lyhyen aikavälin voiton tavoittelemiseksi. tämän vuoksi käyvän arvon muutos on kirjattu omaan 
pääomaan sisältyvään käyvän arvon rahastoon.  

Käypään arvoon arvostettu omaisuus sisältää säätiön omistamat rahastosijoitukset ja osakkeet  huoneisto-osakkeita 
lukuunottamatta. 
 
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.

Valuuttamääräiset erät
 
ulkomaanrahan määräiset velat ja saamiset on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin.

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.

lahjoitukset ja keräykset

saadut lahjoitukset ja testamentit sekä keräystoiminnan tuotot tuloutetaan pääsääntöisesti suoriteperusteen
mukaan kun saaminen on säätiön kannalta lopullinen.tuloutuksessa noudatetaan varovaisuuden periaatetta.

tAse 
 

Vastattavaa 2015 2014 

omA PääomA 
 
Peruspääoma 142 168,69 142 168,69
Käyvän arvon rahasto 530 080,86 659 975,80
Puhdas meri ii-rahasto 2 862 787,95 2 689 213,85
   3 535 037,50 3 491 358,34
 
edellisten tilikausien voitto (tappio) 5 691 096,05 5 707 392,28
tilikauden ylijäämä (alijäämä) 396 327,23 -16 296,23
   6 087 423,28 5 691 096,05
 
oMa pääoMa yHtEEnSä 9 622 460,78 9 182 454,39
 
 
VierAs PääomA 
 
Lyhytaikainen
 saadut ennakot 10 239,88 0,00 
 ostovelat 71 981,96 153 697,23 
 muut velat 33 136,78 29 233,54 
 siirtovelat 106 483,79 79 632,27
Lyhytaikainen yhteensä 221 842,41 262 563,04 
 
ViEraS pääoMa yHtEEnSä 221 842,41 262 563,04
 
Vastattavaa yhteensä 9 844 303,19 9 445 017,43
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Puhdas itämeri -hankkeiden kulujen erittely toiminnoittain 2015 2014

Projektikulut ja viestintä -547 951,30 -686 027,61 
Yleiskulut -202 095,48 -166 329,26 
Varainhankinta -178 622,99 -177 623,67
Kulut yhteensä -928 669,77 -1 029 980,54 
 

tAseen Liitetiedot 
 
Aineettomat hyödykkeet 2015 2014  
 
Muut pitkävaikutteiset menot 
 
osakehuoneiston korjausmenot 
hankintameno 1.1. 18 685,42 0,00
Lisäykset 0,00 23 356,78
tilikauden poisto -4 671,36 -4 671,36
Kirjanpitoarvo 31.12. 14 014,06 18 685,42

Aineelliset hyödykkeet 2015 2014  
 
koneet ja kalusto 
 
Konttorikoneet ja kalusto 
hankintameno 1.1. 5 114,61 2 335,64
Lisäykset 2 700,33 4 483,77
tilikauden poisto -1 953,73 -1 704,80
Kirjanpitoarvo 31.12. 5 861,21 5 114,61
 
Koneet ja kalusto yhteensä 5 861,21 5 114,61

 
muut aineelliset hyödykkeet 2015 2014
 
taideteokset 
hankintameno 1.1. 192 043,91 205 274,03
Vähennykset 0,00 -13 230,12
Kirjanpitoarvo 31.12. 192 043,91 192 043,91
 
kartat 
hankintameno 1.1. 255 510,07 255 510,07
Lisäykset 200,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12. 255 710,07 255 510,07
 
kirjat 
hankintameno 1.1. 52 768,34 22 768,34
Lisäykset 0,00 30 000,00
Kirjanpitoarvo 31.12. 52 768,34 52 768,34
 
Esineet 
hankintameno 1.1. 166 134,28 172 904,16
Vähennykset 0,00 -6 769,88
Kirjanpitoarvo 31.12. 166 134,28 166 134,28
 
muut aineelliset hyödykkeet yhteensä 666 656,60 666 456,60

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 672 517,81 671 571,21

tuLosLAsKeLmAn Liitetiedot 
 
henkilöstöä koskevat liitetiedot  2015 2014
 
henkilökunnan lukumäärä keskimäärin  14 13
 
Palkat  592 128,55 511 732,64
Palkkiot  53 786,06 47 433,13
eläkekulut  110 906,10 93 978,30
muut henkilösivukulut  19 635,50 16 770,21
    776 456,21 669 914,28
 

sijoitus- ja rahoitustoiminta  2015 2014
 
Tuotot 
Korkotuotot  94,96 1 402,82
osinkotuotot  138 923,07 131 835,66
myyntivoitot  727 978,87 526 474,59
muut tuotot  0,00 21 137,35
tuotot yhteensä  866 996,90 680 850,42
 
Kulut 
Välitys- ja hoitokulut  -56 607,67 -198 432,64
myyntitappiot  -124 228,52 -147 990,55
Kulut yhteensä  -180 836,19 -346 423,19
 
sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä  686 160,71 334 427,23
 
 
Puhdas itämeri -hankkeet  2015 2014
 
Tuotot 
 saadut lahjoitukset  911 426,66 837 175,14
 saadut avustukset  104 220,66 155 539,83
 muut tuotot  69 422,18 0,00
 sijoitustoiminta  79 537,48 7 993,97
 tuotot yhteensä  1 164 606,98 1 000 708,94
 
Kulut 
 henkilöstökulut  -478 416,78 -442 819,54
 Poistot  -1 844,61 -1 352,40
 Laitehankinnat  -89 300,00 -97 200,00
 Konsulttipalvelut  -22 208,18 -76 327,81
 markkinointikulut  -57 356,96 -87 075,85
 matka- ja kokouskulut  -55 247,56 -84 780,21
 muut kulut  -224 295,68 -240 424,73
 Kulut yhteensä  -928 669,77 -1 029 980,54
 
puhdas itämeri yhteensä  235 937,21 -29 271,60
 
rahastosiirrot  -235 937,21 29 271,60
 
puhdas itämeri yhteensä  0,00 0,00
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LähiPiiri 
 
säätiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, johto, tilintarkastaja sekä edellä mainittujen puolisot, lapset ja vanhemmat sekä 
sisarukset ja myös yhteisöt, joissa edellä mainituilla on määräysvalta.

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

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

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

   Palkat ja palkkiot ostetut tavarat ja palvelut myydyt tavarat ja palvelut

hallituksen jäsenet 29 300,00 173 843,20 20 557,58
tilintarkastaja 0,00 9 870,40 0,00

sopimuksiin perustuvat lähipiiritapahtumat lajeittain eriteltynä

ostetut tavarat ja palvelut 
toimitilavuokrat 29 052,03
Yhtiövastikkeet toimitiloista 129 146,04
Ostetut palvelut 15 645,13
Yhteensä 173 843,20
   
liiketapahtumat myynnistä lähipiirille 
toimitilavuokrat  8 057,08
Kirjan markkinointiin saatu tuki 12 288,40
Kirjamyynti lähipiiriin kuuluville yrityksille 212,10
Yhteensä 20 557,58 
  
 
Vastuusitoumukset 2015 2014
 
taseeseen sisältymättömät leasing- ja vuokravastuut 
seuraavalla tilikaudella maksettavat 22 450,48 22 038,90
myöhemmin maksettavat 15 170,09 34 676,60
Yhteensä 37 620,57 56 715,50

 

sijoitukset 2015 2014
 
pörssiosakkeet ja muut rahoitusinstrumentit 
hankintameno 31.12. 6 680 279,46 5 896 661,45
Kirjanpitoarvo 31.12. 7 208 761,09 6 556 637,25
markkina-arvo 31.12. 7 208 761,09 6 556 637,25
erotus 528 481,63 659 975,80
  
Muut osakkeet ja osuuudet 
Kiinteistö oy Pasilankatu 2, osakekannasta 11,67 % 
Kirjanpitoarvo 1.1. 932 477,85 961 409,01
Vähennykset 0,00 -28 931,16
Kirjanpitoarvo 31.12. 932 477,85 932 477,85
 

oma pääoma 2015 2014
 
Peruspääoma 142 168,69 142 168,69
 
Käyvän arvon rahasto 1.1. 659 975,80 478 770,74
Käyvän arvon rahaston muutos -129 894,94 181 205,06
Käyvän arvon rahasto 31.12. 530 080,86 659 975,80

muut sidotut rahastot 
Puhdas meri ii-rahasto   
 pääoma 1.1. 2 689 213,85 2 666 835,12
 saadut lahjoitukset 911 426,66 837 175,14
 saadut avustukset 104 220,66 155 539,83
 muut tuotot 69 422,18 0,00
 sijoitusten käyvän arvon muutos -62 363,11 51 650,33
 realisoituneet sijoitustuotot 79 537,48 7 993,97
 käytetty puhtaan meren hyväksi sääntöjen mukaisesti -928 669,77 -1 029 980,54
 pääoma 31.12. 2 862 787,95 2 689 213,85
   
edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)   
 ed. tilikausien voittovarat 1.1. 5 691 096,05 5 707 392,28
 ed. tilikausien voittovarat 31.12. 5 691 096,05 5 707 392,28
   
tilikauden ylijäämä (alijäämä) 396 327,23 -16 296,23
   
oma pääoma yhteensä 9 622 460,78 9 182 454,39 

säätiöllä on yksi määrätarkoitukseen sidottu rahasto, Puhdas meri ii-rahasto.
rahaston varat käytetään rahaston sääntöjen mukaisesti. 

Puhdas meri ii-rahaston varat on sijoitettu korkorahastoihin. 
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hALLitus

Juha nurminen, pj. Jouko Lönnqvist, vpj.
eeva Ahdekivi, Juhani Kaskeala, Per-edvin Persson, Veli sundbäck, hannu syrjänen, Pertti torstila

neuVonAntAJArYhmä, 
PuhdAs itämeri -hAnKKeet

Veli sundbäck (pj.), Jns
Jaakko henttonen, eBrd
Lea Kauppi, sYKe
Juhani Lönnroth
esa nikunen, helsingin kaupunki
harro Pitkänen, niB
Liisa rohweder, WWF
monika stankiewicz, heLCom
timo tanninen, Ym
erja tikka, um

ohJAusrYhmä, 
KuLttuuriPerintöhAnKe

Annamari Arrakoski-engardt (pj.), Jns
Juha nurminen, Jns
Per-edvin Persson, Jns
markku Löytönen, helsingin yliopisto
Vesa hongisto, museovirasto
matti Jylhä, Futurice
Kimmo Levä, museoliitto
Antti rantanen, motley Agency
hanne Kettunen, siili solutions

Annamari Arrakoski-engardt, asiamies
tuula Putkinen, viestintäjohtaja

minna Korpela, varainhankintajohtaja 
maija salmiovirta, varainhankintavastaava

PuhdAs itämeri -hAnKKeet 

marjukka Porvari, johtaja
elena Kaskelainen, projektipäällikkö
miina mäki, projektipäällikkö
mikko Klang, projektipäällikkö
Anna saarentaus, projektipäällikkö, nutritrade-hanke
Anni Kujala, talouskoordinaattori, nutritrade-hanke

meriKuLttuuri

näYtteLYt, JuLKAisut, KoKoeLmAt

maria Grönroos, julkaisu- ja kokoelmavastaava
Anne mäkijärvi, myynti- ja markkinointipäällikkö
Christian Palsamäki, kokoelmat

LoKi-KuLttuuriPerintöhAnKe

Anna herlin, projektipäällikkö

John nurmisen säätiön orGAnisAAtio 2015

OSANA säätiön hallinnon uudistusta laadittiin vuonna 2015 John Nurmi-
sen Säätiön toimintasääntö. Säätiön hallinnointiperiaatteet perustuvat sää-
tiölakiin ja säätiön sääntöihin, ja ne on kirjattu säätiön hallituksen hyväksy-
mään toimintasääntöön. Säätiön operatiivista toimintaa johtaa asiamies ja 
sen toiminnasta vastaa hallitus. 

Säätiön hallituksen tehtävät on kirjattu toimintasääntöön (uuden säätiö-
lain mukaisesti alla on viitattu johtavaan toimihenkilöön ”toimitusjohtaja”-
nimikkeellä): 

Säätiön hallitus on vastuussa säätiön tarkoituksen toteuttamisesta, toi-
minnan järjestämisestä ja säätiön varojen hoidosta. Hallitus ohjaa ja valvoo 
säätiön toimintaa. Sen tehtävänä on laatia ja hyväksyä säätiön keskeiset toi-
mintaperiaatteet ja -suunnitelmat sekä riskienhallinnan periaatteet ja valvoa 
niiden toteutumista. Hallitus päättää investointien sekä sijoitustoiminnan ja 
varainhoidon periaatteista sekä budjetista. Hallitus valvoo, että kirjanpidon ja 
varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. 

Hallitus päättää säätiön perusorganisaatiosta ja organisaation olennai-
sesta muuttamisesta. Se nimittää toimitusjohtajan ja hyväksyy toimitusjoh-
tajan esittäminä muun operatiivisen henkilöstön tehtävät, työnjaon ja palk-
kauksen. Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan suorassa alaisuudessa olevan 
operatiivisen johdon nimitykset. Kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa 
sovelletaan niin sanottua yksi yli yhden periaatetta. Hallitus päättää sääti-
ön säännöistä ja hallinnointiperiaatteista sekä säätiön strategiasta. Hallitus 
valvoo säätiön toimivan johdon toimintaa ja antaa toimitusjohtajalle ohjeita 
toiminnan tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä.

säätiön hallinto

J.S.	Hobbs	(vaik.	1845–1883)	–	Charles	Wilson	(1807–1882).
 A Chart of the Gulf of Finland From the Late Russian 
Surveys, 1875. Yksityiskohta.
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marjukka Porvari 
Johtaja, Puhdas itämeri -hankkeet
+358 (0)41 549 1535

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

elena Kaskelainen 
Projektipäällikkö
+ 358 (0)40 801 7057

Pekka Laaksonen 
senior Advisor
+358 (0)400 530 422

mikko Klang 
Projektipäällikkö, ensi-palvelu
+358 (0)400 638 499

Anna saarentaus 
Projektipäällikkö, nutritrade-hanke
+358 40 719 0208

Anni Kujala 
talouskoordinaattori, nutritrade-hanke
+358 (0)50 467 6740

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

Christian Palsamäki 
Kokoelmat
+358 (0)44 948 0514

Anne mäkijärvi 
myynti- ja markkinointipäällikkö
+358 (0)40 553 5835

Anna herlin 
Projektipäällikkö, 
Loki-kulttuuriperintöhanke
+358 (0)40 654 0609

Annamari Arrakoski-engardt 
säätiön asiamies
+358 (0)400 477 878

tuula Putkinen 
Viestintäjohtaja
+358 (0)400 907 809

minna Korpela 
Varainhankintajohtaja
+358 (0)40 508 6015

maija salmiovirta 
Varainhankintavastaava
+358 (0)44 203 2213

YhteYstiedot

Ylhäällä vasemmalta: Anni Kujala, maria Grönroos, Anna saarentaus, minna Korpela ja elena Kaskelainen.
Alarivissä Annamari Arrakoski- engardt, maija salmiovirta, Anna herlin, Anne mäkijärvi, Christian Palsamäki ja tuula Putkinen.
Kuvasta puuttuvat mikko Klang, miina mäki ja marjukka Porvari.

PuhdAs itämeri -hAnKKeetmeriKuLttuuri

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jnfoundation.fi

www.johnnurmisensaatio.fi

Postiosoite

John nurmisen säätiö
Pasilankatu 2
00240 helsinki
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”Voin työssäni ennaltaehkäistä joka päivä merionnettomuuksia. 
Toivon, että muutkin osallistuvat omalla panoksellaan Itämeren suojeluun. 
John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet auttavat pelastamaan 
Itämerta pala palalta, siellä missä eurolla saadaan eniten aikaan. 
Siellä tiedetään, mitä ollaan tekemässä.”

Katso Jukan vetoomus kokonaisuudessaan 

MYÖS ITÄMERI 
VOIDAAN LUOTSATA
KOHTI

 
KIRKKAAMPAA
TULEVAISUUTTA
– JUKKA KETONEN, ALUELUOTSIVANHIN

ja pelasta pala Itämerta osoitteessa:

PUHDASMERI.FI

”

”

Yhteistyössä: 

LönnBerG

Lönnberg on suomen monipuolisin 

painopalveluiden tarjoaja. Paino-

tuotteiden lisäksi Lönnberg parantaa 

asiakkaidensa markkinointia ja 

liiketoimintaa monipuolisilla palveluilla. 

Yritys on valittu kuusi kertaa toimialansa 

parhaaksi. Lönnbergiin luottavat niin 

kansainväliset pörssiyritykset, kotimaiset 

pk-yritykset, julkishallinto, yhdistykset 

kuin freelancer-suunnittelijatkin. 

tutustu asiakastarinoihin osoitteessa 

www.lonnberg.fi.

Lönnberg on Suomen monipuolisin paino- ja 
markki nointipalveluiden tarjoaja. Yritys on alan 
edelläkävijä myös ympäristöasioissa.

Lönnbergin asiakkaiden on helppo valita ekologisesti 
parempia materiaaleja ja viestiä ympäristövastuullises-
ta toiminnasta käyttämällä Lönnbergille myönnettyjä 
ympäristömerkkejä painotuotteissaan.

Lönnberg on alan edelläkävijä ympäristöasioissa. 
Yritykselle myönnettiin euroopan ensimmäisenä arkki-
painona eU-kukan käyttöoikeus. eU-kukka on euroo-
pan yhteisön yhteinen ympäristömerkki. Lönnberg sai 
Suomen ensimmäisenä kirjapainona myös PeFC- ja 
FSC-alkuperäsertifikaatit, jotka osoittavat painotuot-
teeseen käytetyn puuraaka-aineen olevan peräisin kes-
tävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä.

Lönnbergillä käytetyin merkki on kuitenkin Pohjois-
mainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki. Joutsen-
merkki asettaa painotalon tuotannolle ja tuotteille tiu-
kat ympäristövaatimukset.

Merkit takaavat sen, että Lönnberg kehittää toi-
mintaansa jatkuvasti ympäristöystävällisemmäksi ja 
tehokkaammaksi, jotta yritys ei kuluttaisi turhaan luon-
nonvaroja. Merkeissä arvioitavia näkökohtia ovat muun 
muassa energiankulutus, vesien ja ilman pilaantumi-
nen ja jätteen syntyminen. Selvityksen on perustuttava 
tieteelliseen näyttöön ja niissä on otettava huomioon 
uusin teknologinen kehitys.

Ympäristöarvot ovat aina olleet osa Lönnbergin 
toimintaa. Lönnberg etsii jatkuvasti erilaisia energian-
säästökohteita ja ympäristöystävällisempiä tuotanto-
tapoja.

YmPäristöAsioiden edeLLäKäViJä

tässä julkaisussa on Joutsenmerkki ja PeFC -alkuperäsertifikaatti.



John nurmisen säätiö 
teemme vaikuttavaa ja tuloksellista työtä 
itämeren ja merellisen kulttuuriperinnön hyväksi.

www.johnnurmisensaatio.fi
www.puhdasitameri.fi
www.facebook.com/johnnurmisensaatio
www.facebook.com/puhdasitameri
twitter: @Puhdas itämeri @Puhdasitameri
instagram: johnnurminenfoundation 


