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Tuloksellista toimintaa
Itämeren hyväksi
John Nurmisen Säätiön toiminta
keskittyy merikulttuuriin sekä
Puhdas Itämeri -hankkeisiin.

Haemme mahdollisimman vaikuttavia ja konkreettisesti mitattavia
tuloksia. Toimimme ketterästi ja kustannustehokkaasti. Olemme
riippumaton; työtämme ohjaa vain ja ainoastaan Itämeren etu.

Merikulttuurin julkaisu- ja näyttelytoiminta
keskittyy merenkulun, löytöretkeilyn ja
kartografian historiaan ja tunnetuksi tekemiseen.
Toiminnan tukena ovat laajat meritaide-,
meriantiikki- ja antiikkikarttakokoelmat.
Julkaisemme aihetta käsitteleviä tietokirjoja
sekä kaikille ilmaista Loki-verkkopalvelua.

Haluamme pelastaa Itämeren tuleville sukupolville.
Tähän työhön saamme voimaa ainutlaatuisesta merellisestä
kulttuuriperinnöstämme. Teemme työtämme tässä ja nyt,
hienon historian innoittamana ja entistä paremman
tulevaisuuden puolesta.

Vuonna 2016 lanseerattiin Loki-palvelu
sekä julkaistiin kolme uutta teosta.
Marjo T. Nurmisen teos Maailma piirtyy
kartalle palkittiin Royal Geographical Societyn
arvostetulla Fordham Awardilla.

TOIMINTAPERIAATTEEMME
Mitattavasti tuloksellinen
Kohdennetut toimet
Rajat ylittävä yhteistyö
Riippumattomuus

Säätiön vuonna 2016 uudistetut säännöt löytyvät verkosta
www.johnnurmisensaatio.fi

Isokari Beach. Jyrki nurmi.
Minun Itämereni -valokuvakilpailu.

John Nurmisen Säätiö tekee työtä intohimosta Itämereen.
Toimintamme alkoi merikulttuurin vaalimisesta ja laajeni Itämeren
suojeluun. Juuri toiminnan monimuotoisuus tekee meistä
ainutlaatuisen: työskentelemme Itämeren hyväksi
yli sukupolvien.

■

Pelastamme Itämeren
ja sen perinnön
tuleville sukupolville.

Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan
Itämeren tilaa vähentämällä mereen
kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä.
John Nurmisen Säätiö edistää Itämeren
suojelukomission (HELCOM) asettamaa
tavoitetta saavuttaa Itämeren hyvä ekologinen
tila vuoteen 2021 mennessä.
Vuonna 2016 NutriTrade-hankkeessa
toteutettiin fosforin huuhtoutumista
vähentävä peltojen kipsityspilotti Paimiossa ja
Liedossa. Saaristomeren lähikalahankkeessa
hoitokalastettiin lähes 150 000 kiloa särkeä ja
lahnaa. Venäjällä ja Valko-Venäjällä jatkettiin
vesilaitos- ja jätevedenpuhdistamohankkeita.

SÄÄTIÖN Avainluvut
vuonna 2016
• Taseen loppusumma 10 080 817 €
• Oma pääoma 9 867 963 €
• Merikulttuurin toiminnan kulujäämä -120 947 €
• Itämeren suojeluun käytettävissä olevat varat
(osa Puhdas Meri -rahastossa) 2 886 136 €
• Puhdas Itämeri -hankkeiden kulut 1 206 780 €
• Puhdas Itämeri -hankkeiden tuotot 1 141 577 €
• 13 työntekijää, vuoden aikana 16 henkilöä säätiön
palveluksessa
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Intohimona Itämeri
Asiamiehen alkusanat

Rasmus Hartikainen

Vuosi 2016 piti sisällään monia ilon aiheita. Esimer
kiksi peltojen kipsikäsittelyä tutkinut Helsingin yli
opiston pilottiprojekti vaikuttaa erittäin tulokselliselta.
Kipsikäsittelyn avulla voidaan merkittävästi ja nope
asti leikata maataloudesta mereen päätyvää fosfori
kuormaa. Toivottavasti onnistunut pilotti kiinnittää
myös laajemman yhteiskunnallisen mielenkiinnon
kipsikäsittelyn etuihin.
Kipsiprojektin tukeminen kuvaa hyvin säätiömme
toimintaa. Se on innovatiivinen ja kunnianhimoinen,
perustuu tutkimustietoon, tuo konkreettisia ja mitat
tavia tuloksia ja on kaiken lisäksi hyvin kustannusteho
kas. Samojen periaatteiden mukaan toimimme kaikissa
Puhdas Itämeri -hankkeissamme sekä monimuotoises
sa kulttuurityössämme.
Ennakkoluulotonta ajattelua edustaa myös merel
listä kulttuuriperintöä esittelevä Loki-verkkopalvelu.
Sen kehittäminen on osoittanut, että kaltaisemme ket
terä organisaatio saa paljon aikaan, kun asioihin vain
suhtautuu pelottomasti ja suurella tahdonvoimalla.
Juuri tässä on yksi keskeinen vahvuutemme. Sääti
ömme on täynnä työhönsä ja Itämeren pelastamiseen
intohimoisesti suhtautuvia henkilöitä. Teemme merki
tyksellistä työtä, mikä näkyy niin työhön sitoutumises
sa kuin toimien tuloksellisuudessa.
Loki-verkkopalvelu on samalla osoitus uuden
laisesta toimintamallista. Lokia on kehitetty tiiviissä
yhteistyössä museoalan eri toimijoiden sekä ulkopuo
listen rahoittajien kanssa. Samalla olemme saaneet
hankkeelle entistä laajempaa näkyvyyttä.
Yhteistyökuvioiden lisääminen ja asiantuntemuk
semme entistä laaja-alaisempi hyödyntäminen on
myös yksi säätiön tavoitteista. Haluamme vahvistaa
yhteiskunnallista rooliamme ja olla tiiviimmin mukana

niin säätiökentän kuin laajemmin kolmannen sektorin
yhteiskunnallisessa keskustelussa ja konkreettisissa
hankkeissa. Näin voimme nostaa Itämeren ja sen pe
rinnön entistä merkittävämpään asemaan, mikä puo
lestaan heijastuu työmme saaman arvostuksen ja sille
osoitettujen varojen kasvuna.
Talouden taantuma on vaikuttanut yksityishenki
löiden ja yritysten käytettävissä oleviin varoihin. Sa
malla heidän lahjoituksistaan kilpailee entistä useampi
taho. Tämä on näkynyt myös säätiön toiminnassa.
Rahoituksesta kilpailtaessa vahvuutenamme on
selkeät ja mitattavat tulokset: voimme konkreettisesti
osoittaa, mitä meille lahjoitetuilla varoilla on eri pro
jekteissa saatu aikaan. Tulevaisuuteen luo uskoa lisäksi
se, että meillä on runsaasti tukijoita myös nuoremmissa
ikäluokissa. Tavoittelemmekin entistä määrätietoisem
min nykyistä mittavampaa rahoitusta. Olemme panos
taneet sekä varainhankintaan että sitä tukevaan kam
panjointiin.
Itämeren pelastaminen vaatii pitkäjänteistä työtä.
Olemme onnistuneet vähentämään Itämeren kuormi
tusta selvästi, mutta ensi kesän levätilanteen arvioi
daan eri syiden vuoksi olevan edellisvuosia pahempi.
Teemme töitä luonnon kanssa, joten väliaikaiset takais
kut kuuluvat asiaan.
Pitkällä aikavälillä uskomme Itämeren tilan edel
leen paranevan, kunhan vain pystymme jatkamaan
nykyisiä hankkeitamme, laajentamaan uusia tuloksel
lisiksi osoittautuneita pilotteja sekä innovoimaan uusia
tutkimustietoon perustuvia Itämeren kuormitusta vä
hentäviä tai muuten meren tilannetta parantavia hank
keita.
Isompien hankkeiden rinnalla korostuvat yksit
täisten ihmisten päivittäiset valinnat. Osana Lähikala

hankettamme markkinoille tuodut Saaristolaiskala
pihvit tarjoavat jokaiselle suomalaiselle konkreettisen
ja maistuvan mahdollisuuden parantaa Itämeren tilaa.
Säätiöllä on oma roolinsa meren kannalta hyvien
ja kestävien valintojen tunnetuksi tekemisessä. Tässä
meitä auttaa vahva asemamme tiedon julkaisemisessa
ja levittämisessä. Tämä on jälleen yksi esimerkki siitä,
että merikulttuuriin ja konkreettiseen suojelutyöhön
liittyvät hankkeet ovat hyödyksi toisilleen. Historiam
me vuoksi meillä on vahva ymmärrys siitä, miksi Itäme
ren ja sen perinnön pelastaminen on niin tärkeää.
Säätiömme on monin tavoin ainutlaatuinen ja sen
työ on erittäin tuloksekasta. Siitä suurin kiitos kuuluu
mahdottoman mahdolliseksi tekevälle henkilöstöl
lemme, aktiiviselle hallitukselle, kaikille tukijoillemme
sekä laajalle kumppaniverkostollemme. Tällä kokonai
suudella on hyvä suunnata tulevaan.
Helsingissä, huhtikuussa 2017
Annamari Arrakoski-Engardt
Asiamies
John Nurmisen Säätiö
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Kulttuurin välittäjä
Haastattelussa hallituksen puheenjohtaja

Vaula Aunola.

John Nurmisen Säätiön perustamisesta tulee
tänä vuonna kuluneeksi 25 vuotta. Vuosien saatossa
säätiön toiminta on laajentunut näyttelyistä tietokirjojen julkaisuun ja edelleen konkreettiseen merensuojelutyöhön. Kaikkea toimintaa ohjaa yhteinen missio:
Itämeren ja sen perinnön pelastaminen tuleville sukupolville.

Merenkulkuneuvos Juha Nurminen
Hallituksen puheenjohtaja
John Nurmisen Säätiö

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Nurminen
näkee toiminnan monimuotoisuuden luonnollisena
evoluutiona. Historian vaaliminen ja suojelutyö saavat
voimaa toisistaan – niiden välille ei ole tarpeen raken
taa keinotekoisia raja-aitoja.
”Itämeren suojelutyö on osa merikulttuuria. Osa
hankkeistamme kuten Saaristomeren lähikalahanke
omaa laajempiakin ulottuvuuksia. Lähikalahanke liit
tyy ruokakulttuuriin ja kalastukseen elinkeinona – se
on paljon muutakin kuin sinällään tärkeää ja tehokasta
fosforin poistoa. Siinä kierrätetään ravinteita optimaa
lisesti ja tarjotaan kuluttajalle mahdollisuus puhdistaa
merta. Työskentelemme suurten kokonaisuuksien pa
rissa ja menestyäksemme meidän on ymmärrettävä hy
vin monimuotoisia arvoketjuja. Näin voimme tehdä jat
kossakin mahdollisimman vaikuttavia toimenpiteitä .”
Samanlaisia ennakkoluulottomia toimia tarvitaan
vastedeskin. Näyttää vahvasti siltä, että Itämeren tila ei
muutu hyväksi pelkästään maalta tulevien fosforipääs
töjen ja pistekuormituksen vähentämisellä. Todennä
köisesti tarvitaan myös merellä tehtäviä toimia mereen
jo päätyneen ravinnekuormituksen kierrättämiseksi
maalle.
”Ihminen on jo tuhonnut merten ekosysteemiä, jo
ten miksemme voisi toimillamme sitä myös korjata?
Asiasta on tiedeyhteisössä vielä erilaisia näkemyksiä,

mutta jonkinlaisia merellä tehtäviä toimia varmasti tar
vitaan. Näistä meillä on olemassa jo aihioita, jotka ovat
tarkemman selvittelyn kohteena”, Nurminen kertoo.
Maatalouden hajakuormituksen vähentämisessä
yhdeksi tehokkaimmista toimista on osoittautunut pel
tojen kipsikäsittely. Sen avulla mereen päätyvää maata
louden fosforikuormaa voidaan leikata lähes kolman
neksella.
”Tällaiset hankkeet, joissa saadaan konkreettisia
mitattavia tuloksia, ovat tavaramerkkimme. Pyrimme
kaikessa toiminnassamme aina mahdollisimman suu
reen vaikuttavuuteen.”

Mitä mielenkiintoisemmin tieto tarjoillaan, sitä
helpompi se on omaksua.
”Haluamme tukea oppimista. Hyvin tehty tietosi
sältö on tässä avainasemassa. Esimerkiksi merellistä
kulttuuriperintöä esittelevää Loki-verkkopalvelua voisi
jatkossa laajentaa myös oppilaitoskäyttöön.”
”Tiedon merkitys on tänä päivänä suurempi kuin
aikoihin. Kollektiivinen taju historiasta on menossa
huonompaan suuntaan, päätöksiä pohjataan liiaksi
mutuun tai somesilppuun. Tässä ajassa meillä on oma
tärkeä kulttuurinen tehtävä tiedon jäsentämisessä, ja
lostamisessa ja jakamisessa. Itämeri ja sen kulttuuri
perintö tarvitsee riippumattoman puolestapuhujan ja
konkreettisen toimijan.”

Tutkitun tiedon merkitys kasvussa
John Nurmisen Säätiön tulevaisuutta ohjaa säätiön
tarkoitusperä ja siitä tehdyt tulkinnat. Tulevia toimia
suunniteltaessa olennaista on oikean tilannekuvan
hahmottaminen. Toimintaympäristö on entistä mo
nimuotoisempi, samoin meren tilaan vaikuttavista te
kijöistä saadaan jatkuvasti uutta tietoa ja uudenlaisia
näkemyksiä.
Esimerkiksi Itämereen virtaavia suolapulsseja
on aiemmin pidetty pelkästään myönteisenä ilmiönä,
mutta uusien tietojen valossa niillä saattaa olla myös
aiempaa haitallisempi vaikutus meren tilaan. Pääal
taalta suolapulssin mukana kulkeutuneet ravinteet ovat
yhdessä jäättömän talven kanssa lisänneet tänä vuonna
Suomenlahden ravinnemääriä, vaikka ulkoinen kuor
mitus on viime vuosina merkittävästi vähentynyt.
Kaikki tällaiset tekijät on otettava huomioon tilan
nekuvaa muodostettaessa ja uusia toimintamenetelmiä
arvioitaessa. Siksi Säätiön kaikissa Puhdas Itämeri
-hankkeissa korostuu uusin tutkimustieto ja sen ennak
koluuloton hyödyntäminen. Tieto on keskeinen nimit
täjä myös säätiön merikulttuurihankkeissa.
”Kun tunnemme Itämeren ja sen historian, tiedäm
me miksi meidän pitää tämä meri pelastaa ja miten se
voidaan tehdä. Meillä on tärkeä tehtävä kertoa, miten
ainutlaatuisen meren äärellä elämme ja kuinka se on
läpi historian meihin vaikuttanut. Siksi tiedon levittä
minen ja meren puhdistaminen kulkevat tiiviisti käsi
kädessä”, Nurminen toteaa.

Tuloksellista työtä Itämeren hyväksi
Säätiön 25 vuoden aikana tekemät konkreettiset toimet
ja niistä saadut tulokset ovat erittäin rohkaisevia. Työ
on kantanut hedelmää: ravinnekuormitus on vähenty
nyt, erityisesti Suomenlahdella, ja ymmärrys merelli
sestä kulttuuriperinnöstä on kasvanut.
Samalla toimintaympäristö on Nurmisen mukaan
muuttunut haastavammaksi ja projektien aikajänne on
kasvanut. Uudet hankkeet vaativat tyypillisesti myös
enemmän investointeja.
”Ihannetilanteessa meillä on entistä laveampi ja pit
käaikaisesti sitoutunut kannattajajoukko, johon kuuluu
niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä. Tavoitteemme
on kasvattaa tukijajoukkoamme, jotta meillä on entistä
enemmän liikkumavaraa ja mahdollisuudet toimia par
haalla mahdollisella tavalla Itämeren ja sen perinnön
pelastamiseksi.”
”Haluamme tulevaisuudessakin varmistaa, että Itä
meri voi hyvin, se puhdistuu entisestään, sen kulttuuri
kukoistaa ja meillä ihmisillä on meren äärellä mahdol
lisimman hyvä olla. Tässä työssä on tärkeää ymmärtää,
että meri on meille kaikille yhteinen. Merellä on aina
ollut kulttuurissa yhdistävä rooli. Meri on kulttuurin vä
littäjä ja se on luonut eri kansojen välille yhtenäisyyttä.
Tämä on asia, jolla on jatkossakin suuri merkitys.”
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Vuoden 2016 tapahtumIA

Klippanin merellisissä
maisemissa järjestettyä
Club Itämeri -tilaisuutta
isännöi Stora Enso.
Säätiön hallitus
hyväksyi Kingiseppin
vesilaitoksen
jätevedenpuhdistamo
hankkeen.

Lähikalahankkeen vuoden 2016
kalastajahaku käynnistyi.

Horisontti on
valmis! Helsingin
Jätkäsaarenlaiturissa
sijaitseva Horisonttitaideteos saavutti
täyden 54 metrin
mittansa viimeisten
asennusten myötä.

Haloo Helsinki, täällä
Washington! Puhdas
Itämeri -hankkeiden
johtaja Marjukka Porvari
puhui Itämerestä
maailman päättäjille
ja ympäristönsuojelun
huippunimille Our Ocean
-konferenssissa.

NutriTrade-hanke
polkaistiin juhlallisesti
käyntiin avajaisseminaarilla
tunnelmallisessa
Merimelojien majassa.

Puhdas Itämeri
-konsertissa Helsingin
Musiikkitalossa
kiitimme nuoria
Itämeren pelastajia.

Kemiallisen
fosforinpoiston laitteisto
vihittiin käyttöön Viipurin
jätevedenpuhdistamolla.
Ekskursiolla oli
mukana myös
ympäristötoimittajia.

Lähikalahankkeen kesän
2016 kalastuskausi päättyi
menestyksekkäästi – mukana
olleet 12 kalastajaa saivat
lähes 150 000 kg lahna- ja
särkisaaliin.

NutriTrade-hanke
isännöi Yhdysvaltain
suurlähetystössä tilaisuutta,
jossa huippuasiantuntijat
Yhdysvalloista, Suomesta
ja Ruotsista ideoivat keinoja
Itämeren suojelupolitiikan
kehittämiseksi.

Lähikalahanke valittiin
yhdeksi Kestävän
ruokajärjestelmän
pilotiksi Sitran Suomen
kiertotalouden tiekartta
-selvityksessä.
Täähän on hyvää!
Säätiö osallistui Pori
SuomiAreenan Itämeriohjelmaan. Säätiön
päivystysvuorolla
Itämeri-teltassa
maisteltiin Järki Särkeä
ja lahnapihviä.

Esittelimme NutriTradekonseptia Slushtapahtumassa.
Käynnistimme Helsingin
kaupungin kanssa
yhteishankkeen, jossa
Helsinki neutraloi Viikinmäen
puhdistamon fosforijalanjäljen
rahoittamalla valkovenäläisen
Vitebskin jätevesien
puhdistusta.

17
20

Peltojen kipsikäsittelyä
kokeiltiin Savijoella.

2016

Raoul Johnssonin
”Amiraali” ja Juha
Ruusuvuoren
Kampelaa ja kadonneita
luumuja julkistettiin
Huolintatalossa.

Eero Lehtisen
Suomalaiset
sankaripurjehtijat
valittiin Vuoden
urheilukirja
2015 -kilpailun
finalistiksi.

Säätiö järjesti Helsingin
venemessuilla
Itämeri-karttanäyttelyn.
Messuosastolla
kerrottiin
merensuojelusta ja
koululaiset testasivat
tietojaan vedenalaisesta
Itämerestä.

Loki on auki!
Loki-verkkopalvelu
julkistettiin Forum
Marinumin uuden
päänäyttelyn avajaisissa.

Brittiläinen Royal Geographical
Society myönsi Marjo T. Nurmiselle
ja Juha Nurmiselle Fordham Award
-palkinnon pariskunnan yhteisestä
karttojen kulttuurihistoriaan
liittyvästä tutkimus-ja
kirjoitustyöstä.

Suomalaisen
luotsilaitoksen
320-vuotisen historian
kunniaksi tehty Miehet
Merellä -teos julkaistiin
Finnpilot Pilotage Oy:n
järjestämän vuosijuhlan
yhteydessä.
Osallistuimme
Kaivopuistossa
jokavuotiseen RunFestjuoksutapahtumaan,
oman joukkueen
juoksun lisäksi myös
hyväntekeväisyyden
kohteena.

#Amiraali näkyvissä!
Kirjamessuvieraat
kilpailivat hauskimmasta
kuvasta pukeutumalla
1700-luvun vermeisiin.
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Merikulttuuri
– Merellisiä julkaisuja ja kulttuuritekoja

JNS

John Nurmisen Säätiön kulttuuritoimin
ta on keskittynyt merenkulun, löytöretkeilyn ja kar
tografian historiaan, ja näiden tunnetuksi tekemiseen.
Toiminnan tukena ovat säätiön meritaide-, meriantiik
ki- ja antiikkikarttakokoelmat. Säätiö kustantaa julkai
suja, järjestää näyttelyitä ja lainaa aineistoaan näytte
lyihin. Joka vuosi Huolintatalossa esitellään säätiön
toimintaa sekä kokoelmia sadoille yksityishenkilöille.

Julkaisutoiminta
John Nurmisen Säätiön kustannustoiminta edistää
merellistä kulttuuriperintöä ja ylläpitää yleisön mielen
kiintoa siihen. Teoksissa yhdistyvät tieto- ja taidekirjo
jen parhaimmat puolet: perusteellinen tutkimus, lois
tava kerronta ja upea visuaalinen toteutus. Laadustaan
tunnettujen kirjojen joukossa on monta Tieto-Finlan
dia-palkintoehdokasta. Merenkulku ja sen historia ovat
luonteeltaan kansainvälisiä, ja John Nurmisen Säätiön
kirjoja onkin käännetty muun muassa ruotsin, englan
nin, venäjän, espanjan ja portugalin kielille. Samalla kun
säätiö jatkaa pitkäjänteistä työtään perinteisen kustan
tamisen parissa, se tekee myös uusia avauksia sähkö
kirjojen ja uudenlaisen sisällönjakelun parissa. Näistä
hyvänä esimerkkinä mainittakoon säätiön Loki-hanke,
jossa on luotu yhteinen alusta merellisen kulttuuripe
rinnön välittämiselle sen kaikissa eri muodoissa.
Säätiö julkaisee vuonna 2017 kaksi uutta teosta:
Alpo Tuurnalan Pohjoiset purjeet sekä Markku Valkosen
ja Pekka Niemelän kirjan Vaelluksia maisemaan. Vuo
den aikana jatketaan myös vuosien 2018–2019 julkai
sujen valmistelua: luvassa on merimieslaulukirja sekä
jatkoa mare-seikkailusarjaan.

Puma, Amory Ross.

Säätiö ja Putinki Oy tekivät sopimuksen säätiön
merellisen kulttuurin esittämisestä Putingin
korkealuokkaisissa tuotteissa. Ensimmäisessä vaiheessa
valikoimiin tuli lokakuussa 2016 muistivihkot ja -kirjat, joissa
kuvituksena nähdään säätiön kokoelmiin kuuluvia karttoja ja
merellistä aiheistoa.
VASEMMALLA: Luotsiperheiden ja kaasulaitoksen
työväen lapsikatrasta leikkimässä kellopoijun päällä
1930-luvulla Hylkysaaren rannassa. Miehet merellä -kirjan
kuvitusta. Suomen merimuseon kokoelma
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Amiraali
Nordenskjöldin
meriseikkailut

*9789529745487*

Raoul Johnsson

Oona lavonsalo

Juha Ruusuvuoren verbaalinen lahjakkuus
tempaa lukijan mukaansa yhdeksälle merimatkalle,
jossa oikeilla aluksilla matkustaa aitoja historian henkilöitä,
mutta kertomusten tapahtumat ovat peräisin kirjailijan
mielikuvituksesta. Kaikki tarinat sitoo yhteen matkan aikana
nautittu ruoka. Savustettua kampelaa, lapskoussia,
tyrnimarjapannacottaa, olkaa hyvä! lukekaa ja
kokeilkaa itse, reseptit löytyvät kirjasta.

JUHa RUUSUvUORI

”Merellä tulee
helposti nälkä, sen me tiedämme:
kansimies tarvitsee rankkaa muonaa,
helposti pitkästyvä risteilyturisti kulinaarisia elämyksiä.
Ja harvoin mikään maistuu niin hyvälle kuin
paistettu kala purjehdusreissun jälkeen.”

KaMpElaa Ja KadONNEITa lUUMUJa

Mitä yhteistä on rahattomalla
amiraalilla, luotsituvilla ja
kampelalla?
Usko hyvien tarinoiden
tarpeeseen!

JUHa RUUSUvUORI

Kampelaa
ja Kadonneita
luumuja
Makumuistoja laivan
kapyysista

84.2 · ISBN 978-952-9745-48-7

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ

Raoul Johnsson haluaa antaa lukijalle mah
dollisuuden kurkistaa upseerien ja kartanon
herrojen elämään, heidän arkipäivän velvol
lisuuksiinsa, ilon- ja huolenaiheisiinsa. Otto
Henrikin hämmästyttävä tarina on tosi, eikä
lukija voi uskoa silmiään tarinan edetessä
kohti taisteluja. Ken on lukenut englantilaisia
meriromaaneja ja ihaillut niiden fiktiivisten
sankareiden seikkailuja, ei voi jättää tätä teosta
väliin! Johnssonkin on lukenut hornblowerin
sa – mutta siinä missä niin ikään 1700-luvulla
seikkaileva Horatio Hornblower on fiktiivinen,
Otto Henrik on lihaa ja verta, ihan oikea histo
riallinen henkilö.
”Historia kertoo yleensä meritaistelujen
tapahtumapaikan, ajankohdan, voittajan
sekä amiraalien nimet. Taisteluiden kuvaus ja
vaiheet, jotka johtivat lopputulokseen, jäävät
vähälle huomiolle. Miehet, jotka taistelivat
ja johtivat yhteenottoja laivan kannella, ovat
jääneet unohduksiin. Olen kertomuksessani
Otto Henrik Nordenskjöldistä halunnut tuoda
merisodan todellisuuden lukijan ulottuville sekä kuvata tämän unohdetun merisankarin
sitkeitä ponnisteluja kohti johtavaa asemaa
Ruotsin laivastossa.”
Raoul Johnsson

Kampelaa ja
kadonneita luumuja
Juha Ruusuvuori

”Mikäli Suomi sijaitsisi anglosaksisen maailman
keskustassa ja Hollywood olisi asettunut
Pieksämäelle tai Liperiin, vara-amiraali Otto Henrik
Nordenskjöldin elämästä olisi valmistunut useampikin
seikkailuelokuva.”
Tommi Aitio, Kauppalehti, 1.1.2016
”Raoul Johnsson kirjoittaa eläytyvästi merisodan
kurjuudesta ja loistosta. Hän on ikänsä purjehtinut
itsekin ja tietää mistä puhuu. Lukija tuntee
ruudinkäryn sieraimissaan ja suolaveden pärskeen
kasvoillaan. ”
Osmo Pekonen, Yliopisto-lehti

Juha Ruusuvuoren teos Kampelaa ja kadonneita luumuja – makumuistoja laivan kapyysista
johdattaa lukijansa yhdeksälle laivamatkalle
maailman merillä. Laivat, tapahtumat ja osin
niillä esiintyvät henkilöt ovat historiasta tuttu
ja, mutta Ruusuvuoren kekseliäät keskustelut
ovat silkkaa proosaa. Jokaista tarinaa yhdistää
laivamatkalla nautittu ateria – lapskoussista
tyrnipannacottaan. Kirjan loppuun on koottu
herkullisia reseptejä tarinoihin liittyen.
”Kampelaa ja kadonneita luumuja edustaa
Ruusuvuorta parhaimmillaan. Voisipa jopa
sanoa keveimmillään, mikä on vain tässä
tapauksessa pelkkää plussaa.”
Veli-Matti Henttonen,
Salon Seudun Sanomat

Raoul Johnsson ja Juha Ruusuvuori.

Jacob Häggin
maalaus Itä-Intian
kauppakomppanian
alus Finland myrskyssä.
Kampelaa ja kadonneita
luumuja s. 34-35.
Sjöfartsmuseet Akvariet Göteborg
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Vaula Aunola

John Nurmisen Säätiön julkaisemat kirjat:
Miehet merellä – Hetkiä luotsauksen historiasta (2016) suomi
Kampelaa ja kadonneita luumuja – Makumuistoja laivan kapyysista (2016) suomi
Amiraali Nordenskjöldin meriseikkailut (2016) suomi
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 Collection 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 33 kirjaa.
Julkaisujen tavoitteena on tehdä tunnetuksi merellisen historian aihepiiriä. Teoksissa pyritään yhdistämään tieto- ja taidekirjojen parhaimmat puolet. Kirjojen aineistona ja kuvituksessa käytetään säätiön omia
antiikkikartta-, meritaide- ja meriantiikkikokoelmia.
Teokset ovat yleistajuisia tietokirjoja merenkulusta,
kartografiasta, meritaiteesta ja löytöretkistä. Kiinnostavan tekstin lisäksi teoksissa on panostettu kuvamaailmaan, visuaalisiin yksityiskohtiin ja painojälkeen. Kirjoissa on kuvituksena ainutlaatuista, myös
ennen julkaisematonta kuvamateriaalia maailman
museoista ja arkistoista.

Säätiön verkkokauppa:
jnsshop.fi

Kobbaklintarin luotsiaseman luotsikutteri valmistautuu 1.9.1942 jättämään
luotsin maarianhaminalaiseen s/s Evaan. Laivan keulamaston signaaliraa’assa
liehuu vielä ylhäällä pystyraidallinen signaalilippu: G-lippu ”Tarvitsen luotsin”.
Miehet merellä -kirjan kuvitusta. SA-kuva

”Ahkeruus on ilomme, herra luotsitirehtööri!”
Miehet merellä
– hetkiä luotsauksen historiasta
Tunnelmia Finnpilot Pilotage Oy:n järjestämästä
320-vuotistilaisuudesta Katajanokan kasinolla.
Liikenne- ja viestintäministeri Anner Berner piti
juhlapuheen, Finnpilotin toimitusjohtaja Matti
Pajula ja amiraali Juhani Kaskeala vastasivat
yleisön kysymyksiin. Peter Nyman haastatteli
merenkulkuneuvos Juha Nurmista.

”Lukemattomat luotsaukseen liittyvät
merelliset tarinat sekä sukupolvien ketju
tekemässä tätä työtä hakevat vertaistaan
ja ovat olennainen osa suomalaista
merikulttuuria.”
Juha Nurminen
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JOHN LEE

Marjo T. Nurminen ja Juha Nurminen
palkittiin vuonna 2016 Royal
Geographical Societyn myöntämällä
Fordham Award -tunnustuksella.

MAAILMA PIIRTYY KARTALLE
Palkitusta teoksesta tulossa useita kieliversioita
lijän ja -tutkijan välisestä yhteistyöstä”, toteaa Juha
Nurminen. ”Tuntuu upealta, että meidän intohimom
me karttoihin ja niiden tutkimukseen välittyy lukijalle.
Tietääkseni suomalaissyntyinen karttahistorioitsija ei
ole saanut näin merkittävää kansainvälistä tunnustusta
sitten vuoden 1889, jolloin tutkimusmatkailija ja kartta
keräilijä A.E. Nordenskiöld julkaisi kuuluisan teoksensa
Facsimile Atlas to Early History of Cartography.”

Vanhat kartat: tutkijalle aarre-arkku,
maallikolle löytöretki
”Olen akateemiselta taustaltani kulttuurintutkija, mikä
epäilemättä näkyy myös tässä kirjassa. Vanhat kartat
ovat kulttuurintutkijalle suorastaan aarre-arkkuja, kos
ka kartat peilaavat historiaa ja kulttuuria hätkähdyttä
vän monipuolisesti”, kertoo Marjo.
Maallikkolukijalle kirjailija vinkkaa, että kannattaa
antaa itselleen aikaa rakastua karttoihin ja etsiä niistä
oivalluksia.
”Vanhat kartat viettelevät takuuvarmasti maantie
don, tieteen, taiteen, löytöretkien, merenkulun, valtapo
litiikan ja propagandan historiasta kiinnostuneet luki
jat pauloihinsa. Itselläni rakastumisvaihe kesti vuosia,
mutta nyt rakkaus vain syvenee. Oma suuri oivallukseni

oli, että kartat ovat kulttuurihistoriallisia siltoja men
neisyyden ja nykyisyyden välillä. Meillä eurooppalaisil
la on mielettömän pitkä ja suunnattoman kiinnostava
historia tavassamme jäsentää todellisuutta visuaalisina
karttakuvina”, Marjo lisää.
Vuonna 2015 suomeksi ja englanniksi julkaistu teos
Maailma piirtyy kartalle on säätiön 30. teos. Teos nousi
Tieto-Finlandia -palkintoehdokkaaksi ja on saanut
kiittäviä arvioita niin Suomessa kuin kansainvälises
tikin. Teoksesta valmistellaan ja julkaistaan vuosina
2017–2018 uusia kieliversioita, mm. saksan-, venäjän-,
ruotsin- ja kiinankieliset laitokset.

Rauno träskelin

Vuonna 2016 toukokuussa säätiö sai kertoa todellisen
kartografian jymyuutisen, kun kunnianarvoisa Lontoon
Royal Geographical Society (Kuninkaallinen maantie
teellinen seura) myönsi Marjo T. Nurmiselle ja Juha
Nurmiselle Fordham Award -palkinnon pariskunnan
yhteisestä karttojen kulttuurihistoriaan liittyvästä tut
kimus-ja kirjoitustyöstä.
Seuran johtaja Rita Gardner luovutti palkinnon
Royal Geographical Societyssä (RGS) syksyllä järjeste
tyssä juhlatilaisuudessa. Gardner kiitti tekijöitä heidän
suurenmoisesta panoksestaan kartografian historian
popularisoinnissa ja eurooppalaisen maailmankartan
historian tunnetuksi tekemisessä.
Juha ja Marjo Nurminen olivat siis jonkin aikaa saa
neet sulatella uutista ennen palkinnon vastaanottotilai
suutta. Silti on pakko kysyä, miltä nyt tuntuu?
”Fordham-palkinto on merkittävä karttahistorian
asiantuntijoiden myöntämä tunnustus. On selvää, että
tällainen huomionosoitus tuntuu erittäin hyvältä ja
kannustaa jatkamaan tutkimuksia karttahistorian sa
ralla”, toteaa kirjailija Marjo Nurminen.
”Karttoja on kerätty niin kauan kuin niitä on valmis
tettu. Itse olen kerännyt karttoja lähes puoli vuosisataa.
Ilman karttakeräilijöitä ei olisi karttatutkimusta. RGS:n
tunnustuskin myönnettiin ansiokkaasta karttakeräi
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Loki-merkintöihin voi lisätä
Finna-palvelusta tuotuja
tunnelmallisia arkistokuvia.
Kuvassa Valkosaarenkari
vuonna 1950.
LASSE LECKLIN

Oona lavonsalo

ANNA HERLIN

Kuva: CC BY 4.0 Helsingin kaupunginmuseo,
kuvaaja: Hugo Sundström.

Lokista sanottua

Loki – meren ystävien
verkkoyhteisö
Suomen rannikko ja saaristo ovat
täynnä toinen toistaan kiehtovampia
retkikohteita: majakkasaaria,
muistomerkkejä, luonnonsatamia ja pieniä
kotiseutumuseoita. Loki kerää kartalle
meren ystävien suosikkipaikat.
John Nurmisen Säätiön vuonna 2016 lanseeraama
Loki-verkkopalvelu kokoaa kartalle kansalaisten ja
merellisten organisaatioiden jakamia tarinoita, muse
oiden kiinnostavimpia sisältöjä sekä parhaita retkikoh
devinkkejä Suomen rannikoilta ja saaristosta. Vuonna
2012 käynnistetyssä Loki-hankkeessa pyritään vaali
maan merikulttuuria uutta digiympäristöä hyödyntäen
sekä varmistamaan, että ihmisen suhde omaan kulttuu
riperintöön ja ympäristöön pysyy elinvoimaisena.
Karttapohjainen Loki-palvelu on suunniteltu mah
dollisimman sujuvan ja yhteisöllisen käyttökokemuk

sen ympärille. Hankkeen tavoitteena on tuoda kulttuu
riperintö kansalaisten arkeen useammin, helpommin ja
rikastetummin. Lisäksi hanke tarjoaa kulttuurikentälle
yhteisen digitaalisen työkalun vapauttaen resursseja
ja luoden kentälle kaivattua synergiaa. Merikulttuurin
parissa tehty palvelu muodostaa yhteisön sekä kanavan
koko kansan ja kulttuuriorganisaatioiden välille. Pro
jektin aikana on tullut selväksi, että suomalaisilla riittää
jaettavaksi mielenkiintoisia mereen liittyviä tiedonjy
viä ja tarinoita. Siksi palvelusta on tehty kaikille avoin
ja yhteisöllinen – kuka tahansa voi kiinnittää Lokin kar
talle oman meritarinansa!
Hankkeen seuraavassa vaiheessa, keväällä 2017,
parannetaan palvelun toimintaa käyttäjiltä ja kulttuu
rikentältä saadun palautteen ohjaamana. Samalla Lo
kin käyttöliittymän ilme uudistetaan. Tulevina vuosina
merellinen palvelu pyritään skaalaamaan vaiheittain
kattamaan koko kulttuuriperintökenttä.

www.lokistories.fi Loki somessa: @lokistories #lokistories

”Karttapohjainen Loki avaa uusia
mahdollisuuksia merihistoriallisen tiedon esittämiseen
verkossa. On hienoa saada meren tarinat kartalle!”
Johanna Aartomaa, museolehtori,
Suomen merimuseo
”Loki-palvelu on erinomainen tapa levittää ja
kerätä uutta tietoa. Pienistä tiedonjyväsistä kartalla
kertyy mielenkiintoinen kokonaisuus, jonka avulla
voi hahmottaa paremmin Itämeren kulttuurin ja
historian ulottuvuuksia. Omassa työssäni olen
pystynyt jakamaan tuottamaani tutkimustietoa
Lokin kautta pieninä kohokohtina, joiden toivon
avaavan käyttäjälle uusia ahaa-elämyksiä oman
tutkimusaiheeni historiasta. Muiden tutkijoiden ja
museoiden kohokohdat omista tutkimusaiheistaan
ovat tuottaneet minulle suurta iloa ja avanneet
uusia tapoja lähestyä rakasta kulttuuriympäristöä.”
Lauri Kaira, merihistorioitsija, projektitutkija
”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

”Lokissa on hienoa se, että palvelun avulla syntyy
matala kynnys merelliseen kulttuuriperintöön
tutustumiseen. Loki lisää kulttuurin kiinnostavuutta sekä
kulttuuriperintökohteiden arvostusta. Palvelu on myös
tasa-arvoinen ja kaikkien saavutettavissa sen käytön
ollessa maksutonta ja helppoa. Museonäkökulmasta
hanke mahdollistaa monimediaisuuden – alun hurja
tavoite monia kanavia yhteen tuovasta alustasta on
toteutunut ja se on antanut kulttuuriperintötoimijoille
tunteen yhteisestä päämäärästä.”
Anna Meronen, museonjohtaja, Rauman merimuseo
”Koska merellisiä aiheita on koottu yhteen
paikkaan, on niistä kiinnostunut päässyt helposti
ennestään havaitsemattomiin kohteisiin.”
Lokin käyttäjä, yleisötutkimus
”Löydän infoa ja tarinoita, joista
en tiennyt!”
Lokin käyttäjä, yleisötutkimus
”Loistavat sivut, kesän
paras some-löytö!”
Lokin käyttäjä,
yleisötutkimus
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”Ahvenanmaan merenkulkumuseolle Loki on loistava kanava
tavoittaa yleisöä ja kävijöitä. Parasta Lokissa on se, että voimme
jakaa tietoa museosta ja kertoa tarinoita, jotka liittyvät merelliseen
kulttuuriperintöömme On myös ollut rikastuttavaa, että Loki-hanke on
tuonut merelliset museot yhteen ja luonut uusia kohtaamisia.”
– Heidi Viktorsson, intendentti,
Ahvenanmaan merenkulkumuseo

Loki-hankkeen vaiheet
2012

Kevät 2016

Kesä 2016

Syksy 2016

■ Loki-hanke käynnistyi:
John Nurmisen Säätiö keräsi
yhteen toimijoita, jotka olivat
kiinnostuneita samasta tavoitteesta.
Hankkeen suuntaa haettiin
yhteisellä työpajalla Boistössä.

■ Pilottipalvelusta saadun
palautteen muokkaama
varsinainen Loki-palvelu
valmistui julkaisukuntoon
yhteistyössä Ahvenanmaan
merenkulkumuseon, Merikeskus
Forum Marinumin, Rauman
merimuseon ja Suomen
merimuseon kanssa. Palvelun
teknisestä toteutuksesta vastasi
Futurice Oy.

■ Lokia pyritään kehittämään
jatkuvasti käyttäjälähtöisesti: Lokin
toimivuutta testattiin Adagen
toteuttamassa käyttäjätestissä.
Palaute oli enimmäkseen
positiivista ja kehitysehdotuksiin
pureuduttiin heti innolla.

■ Lokin historian ensimmäinen
asiakaskirje, Loki-kirje kolahti meren
ystävien sähköposteihin.

2013–14

Liisa Korpela

■ Hankkeen esiselvitykset
ja valmistelut jatkuivat
säätiössä. Suunnitteilla oli
Kulttuuriretki Suomenlinna –
protopalvelun toteuttaminen
kesäksi 2014.

■ Lokin ensimmäinen

pilottiversio julki:
esittelyssä Turun, Kotkan ja
Maarianhaminan merimuseot ja
muut merelliset kohteet.

■ Loki lanseerattiin suuren

yleisön käyttöön Merikeskus
Forum Marinumin Töissä
merellä -päänäyttelyn avajaisten
yhteydessä 12.5.2016.
Loki keräsi ensimmäisen
viikkonsa aikana yli 100
rekisteröitynyttä käyttäjää.
■ Palvelun kieliversiot julkaistiin:

Loki kääntyi englanniksi ja
ruotsiksi.
■ Loki valloitti Facebookin
lisäksi Twitterin ja Instagramin
tunnuksella @lokistories.

■ Lokin kartalle oli kiinnitetty jo
yli 300 museoiden, merellisten
organisaatioiden sekä tavallisten
kansalaisten tekemää merkintää.

Kevät 2017
■ Loki-merkintöjen määrä ylitti 500
merkinnän rajan!

■ Lokiin lisättiin tietoa
meriympäristöstä yhteistyössä
John Nurmisen Säätiön Puhdas
Itämeri-hankkeiden sekä Suomen
ympäristökeskus SYKEn kanssa.

Lauri Kaira

■ John Nurmisen Säätiön
ja neljän suomalaisen
merimuseon Loki-pilottiprojekti
sai rahoituksen Jane ja Aatos
Erkon säätiöltä ja varsinaisen
Loki-palvelun toteutus päästiin
aloittamaan keväällä 2015.
Kaksivuotista pilottiprojektia
rahoitti myöhemmin myös
Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

■ Lokin käytettävyyttä
parannettiin lisäämällä sen
kartalle tiedot suomalaisista
vierasvenesatamista yhteistyössä
Sailmate- ja Vierassatamat.
fi -palveluiden kanssa. Lisäksi
kartalle tuotiin kymmeniä upeita
luontoretkikohteita Retkipaikkablogiyhteisöstä.
■ Loki-tiimi jalkautui Suomen
rannikolle kertomaan merellisille
organisaatioille yleishyödyllisen
ja ilmaisen palvelun
mahdollisuuksista – Lokin kartalle
ilmestyi monta uutta museota ja
palvelua!

2015

■ Palvelun käytettävyyttä
testattiin jälleen kaikille avoimen
asiakaskyselyn muodossa.

■ John Nurmisen Säätiön
Loki-hanke kokoontui
yhteistyökumppaneineen
pohtimaan Lokin ja
kulttuuriperintökentän
tulevaisuutta ja uusia
yhteistyömahdollisuuksia.

Talvi 2016–2017
■ Lokin vuoden 2016
kokonaiskävijämäärä oli yli 15 300
kävijää! Palvelu onnistui aktivoimaan
käyttäjiä – Lokiin palaavien käyttäjien
osuus oli 32 prosenttia ja Lokin
sosiaalisen median kanavissa
keskusteltiin aktiivisesti.
■ Pilottihanke päättyi hyvin
tuloksin vuodenvaihteessa. Vuosi
2017 on Lokin vakiinnuttamisen
ja skaalaussuunnitelmien vuosi.
Toimintaa rahoittavat John Nurmisen
Säätiön lisäksi Jenny ja Antti Wihurin
rahasto sekä Weisell-säätiö.

■ Palvelu rantautui ensi
kertaa ihmisten pariin Vene Båt
-messujen Loki-kahvilan muodossa.
Kymmenen venemessupäivän
aikana Loki-kahvilan lavalla nähtiin
kaikkiaan 60 eri ohjelmanumeroa
lasten solmukoulusta
meriarkeologin työpäivään ja
maailmanympäripurjehduksen
muisteluista työväenpurjehduksen
historiaan. Valtaosan esityksistä
lähetettiin livenä Lokin Facebooksivujen ja Twitter-tilin kautta.

■ Loki-tiimi julkaisi
kulttuuriperintökentän toimijoille
laajan museoiden digitaalisten
työvälineiden kehitykseen
pureutuvan kyselyn, jonka
tarkoituksena oli kerätä tietoa
museoalan tilasta, tarpeista
ja toiveista liittyen yleisön
tavoittamiseen ja sähköisiin
palveluihin. Vastaukset
huomioitiin myös Loki-palvelun
jatkokehityksessä.
■ Lokin ilme uudistui ja palvelun
toiminnallisuuksia parannettiin
entisestään.

2018–2019
■ Palvelu skaalataan
vaiheittain kattamaan koko
kulttuuriperintökenttä.
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■

Zen. Kyösti Romppanen. Minun Itämereni -valokuvakilpailu.

Mitä Itämerelle kuuluu?
Antti Iho

Itämeren rannikkoalueiden maat ovat onnistuneet
vuosien varrella vähentämään Itämeren ravinnekuor
mitusta. Tarkemmin sanottuna, meren ulkoista kuor
mitusta eli kaupunkien ja teollisuuden jätevesien fosfo
rikuormitusta on vähennetty merkittävästi. Pelkästään
Suomenlahdella kahden merkittävän kuormittajan
päästöjen vähentäminen leikkasi Suomenlahden vuo
tuisesta fosforikuormasta jopa 75 %.
Tämänhetkinen fosforikuormitus on jotakuinkin
1960-luvun tasolla, mutta veden laadun parantuminen
laahaa jäljessä siitä kehityksestä, jota suojelutoimenpi
teillä on koetettu kirittää.
Itämerellä on aina ollut ominaisuus, joka altistaa
sen satunnaisille, laajoille leväkukinnoille. Sillä on
voimakas harppauskerros, eli raskaan, suolaisemman
veden kerrostuma kevyemmän ja vähäsuolaisemman
veden alla. Tämä kerrostuma lähestulkoon estää veden
pystysuoran liikkeen. Näin se myös vaikeuttaa happipi
toisen veden siirtymistä pohjalle.
Pohjalla happea tarvitaan, sillä mikrobit halua
vat leviä hajottaessaan hengittää. Jos happea ei ole, ne
siirtyvät vaihtoehtoisin alkuaineisiin ja molekyyleihin,
jotka ovat valmiita vastaanottamaan ne ylimääräiset
elektronit, joita mikrobeille hajottamistyön jälkeen
jää. Varsin monimutkaisen biogeokemiallisen kierron
jälkeen tästä seuraa sisäiseksi kuormitukseksi kutsut
tu ilmiö, eli fosforin vapautuminen pohjasedimentistä.
Maallikko muistakoon tästä sen, että fosforia vapautuu
hapettomissa olosuhteissa.

Suolapulssit eivät pelasta Itämerta
Suolaisen, raskaan, happipitoisen veden saapuminen
Tanskan salmien kautta helpottaa pohjavesien vähä
happisuutta, mutta samalla vahvistaa harppauskerros
ta. Ennen vanhaan, suolapulssit – tai suolavesipulssit
– saapuivat useammin. Noin vuoteen 1980 asti, niitä
oli 5–7 vuosikymmentä kohti. Happea virtasi sisään
riittävän usein, eikä suuria hapettomia pohja-alueita
syntynyt.
Vuoden 1980 jälkeen suolapulsseja on esiintynyt
vain kerran vuosikymmenessä. Tämä riittää vahvista
maan harppauskerrosta, mutta happea ei saada riittä
västi. Suolapulssin jälkeen mikrobeilla on jonkin aikaa
riittävästi happea, jonka avulla ne voivat hankkiutua
eroon niille ylimääräisistä elektroneista. Tämä tapah
tuu kuitenkin seuraavan vuodenajan happitarjonnan
kustannuksella, sillä samalla harppauskerros vahvis
tuu. Sisäinen kuormitus vahvistuu ja pysyy korkealla
tasolla.
Suolapulssit, jotka ennen olivat oleellinen keino
ylläpitää Itämeren happipitoisuutta, muistuttavat ny
kyisin lämpimikseen housuunsa pissaavaa lasta: tästä
saa hetkellisen avun, mutta kohta tilanne on entistä
huonompi. Meillä on todellakin syytä olla pahoillamme
suolapulssien syklissä ilmeisesti tapahtuneesta muu
toksesta. Mutta sille emme voi mitään.
.

rehevöittävän fosforin kierto suomenlahdella

Itämeren pääallas

Suomenlahti

Fosforipäästöjä muun
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Fosforia sitoutuu pohjaan
Lähde: SYKE
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Mitä sitten voimme tehdä?
Meidän täytyy rajoittaa ravinnekuormitustamme entis
täkin enemmän. Meren muutoshitaus ja satunnaisesti
koetut takaiskut eivät saa turhauttaa meitä. Meidän
täytyy jatkaa nykyisiä vähennystoimia ja kehittää uusia
keinoja innovatiivisesti, mutta riskejä vältellen.
1) Pidetään suuret pistemäiset kuormittajat kurissa
Meidän täytyy jatkaa jo käynnissä olevaa hyvää työtä.
Pistekuormittajien kanssa täytyy tehdä jatkuvaa työtä,
jotta merkittävät päästövähennykset jatkuvat: uusia
insinöörijoukkoja tulee kouluttaa, motivoida ja palkata,
ja vähennyspääomaa tulee ylläpitää. Merkittävien vä
hennysten kustannukset tulee jatkossakin kattaa joka
ikinen päivä. Muista tämä kun käyt seuraavan kerran
äänestämässä. Pistekuormittajien ravinteiden hallinta
on myös poliittisen tahdon asia.
2) Toimitaan kaikkialla Itämeren valuma-alueella,
vaikka vähennetyn fosforitonnin hinta nouseekin
Kaikkien pistekuormittajien, sijaitsevat ne sitten ran
nikkomaissa tai vaikka esim. Valko-Venäjällä, tulee
saavuttaa sama taso kuin asiansa parhaiten hoitavilla
kuormittajilla. Tarvitaan yhteistyötä ja investointeja,
maiden rajat unohtaen. En hämmästyisi, vaikka itäisen
Suomenlahden pistekuormittajien päästövähennyksien
suhteen rusinat pullista olisi jo poimittu – jos näin on,
tulee meidän siirtyä vaikeampiin tapauksiin, joissa suu
remmalla vaivalla saavutetaan ehkä vähän pienempiä
edistysaskeleita.
3) Haetaan uusia keinoja vähentää meressä jo olevia
ravinteita
Meidän tulee tutkia onko jotain tehtävissä joko vesimas
sassa tai pohjakerrostumissa oleville ravinnevarastoille.
Voivatko tällä hetkellä alikalastettuihin – tai kokonaan
kalastamattomiin – lajeihin keskittyvät kalastusyrityk

set poistaa ravinteita kestävästi ja edullisesti? Voidaan
ko fosforia sitoa pohjasedimentteihin keinotekoisella
hapetuksella, tai lisäämällä valtavia määriä luonnollisia
ainesosia, kuten kalsiumkarbonaattipitoista savea tai
ihan vain savihippuja? Innovoidessa täytyy olla varovai
nen. Suuren mittakaavan kokeet ovat kalliita ja vaikeita
tehdä, mutta ne ovat tarpeen, koska ne suojaavat meitä
hyvään pyrkivien suojelutoimiemme tahattomilta seu
rauksilta.
4) Haetaan fiksuja ja tieteellisesti testattuja keinoja
maatalouden kuorman vähentämiseen
Pienikin ruoantuotannossa aikaansaatu ravinnekuor
man alenema hehtaaria kohti muuntuu suureksi koko
naisvaikutukseksi Itämeren tasolla. Koska maatalous
on suurin ihmislähtöinen kuormittaja, tulee meidän
jatkossakin keskittyä siitä syntyvään ravinnekuormaan.
Mutta tässäkin meidän on oltava varovaisia. Typpikuor
mituksen lasku ei saa tapahtua fosforikuormituksen
kasvun hinnalla, eikä päinvastoin. Haluamme vähentää
päästöjä yhä enemmän ja näin meidän tuleekin tehdä,
mutta tämän tulee tapahtua realistisin ja tieteellisesti
pätevin keinoin.

Lopuksi varoituksen sana kesän 2017
leväkukinnoista
Itämeri pissi housuunsa vuosina 2014 ja 2015. Epäon
nisen tapahtumaketjun seurauksena Suomenlahti saa
tuntea tämän housuissaan. Pintaveden fosforipitoisuus
on hyvin korkea, mikä hyvin todennäköisesti johtaa
runsaisiin leväkukintoihin vuoden 2017 kesällä. Ehkä
meidän pitäisi toivoa kylmää ja myrskyistä kesää?

Muokattu Luken erikoistutkija Antti Ihon
31.3.2017 julkaistusta blogista

KÄYNNISSÄ OLEVAT
PUHDAS ITÄMERI -HANKKEET
Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden
tavoitteena on Itämeren tilan parantaminen
sellaisin konkreettisin toimin, jotka vähentävät
mereen kohdistuvaa ravinnekuormitusta ja
ympäristöriskejä.

Hankkeet Venäjällä
Luoteis-Venäjällä sijaitsevan Viipurin vesilaitoksen
fosforinpoistojärjestelmän laitehankinnat sekä asen
nus- ja rakennustyöt valmistuivat vuonna 2016. Vuonna
2017 toteutetaan projektin toinen osa, jossa puhdista
molle toimitetaan vielä fosforinpoistoa tukeva ja pa
remman typenpoiston mahdollistava tehostettu biolo
ginen puhdistus.
Hatsinassa vastaavan hankkeen biologinen fosfo
rinpoisto, jota John Nurmisen Säätiö tukee, valmistuu
aikaisintaan vuonna 2017, samaan aikaan Pohjoismai
sen ympäristörahoitusyhtiön NEFCOn tukeman hank
keen kanssa. Siihen asti tehostettu fosforinpoisto to
teutetaan Hatsinassa säätiön vuonna 2015 hankkimalla
kemiallisen fosforinpoiston laitteistolla. Hankkeiden
myötä Hatsinasta Suomenlahteen päätyvä vuotuinen
fosforikuorma pienenee 30 tonnilla ja Viipurissa 20
tonnilla.
Säätiön hallitus hyväksyi toukokuussa 2016 lähellä
Viron rajaa, Laukaanjoella sijaitsevan Kingiseppin vesilaitoksen hanke-esityksen kemiallisen fosforinpois
ton käynnistämiseksi puhdistamollaan. Vuonna 2017
Kingiseppin hankkeelle haetaan vero- ja tullivapautuk
set, toteutetaan laitehankinnat ja rakennustyöt sekä
käynnistetään tehostettu fosforinpoisto. Tehostetun

puhdistuksen avulla voidaan vähentää 13 tonnia vuo
tuista fosforikuormitusta Suomenlahteen.
Karjalankannaksella sijaitseva Udarnikin kanala
on yksi Itämeren alueen suurimman ympäristöriskin
aiheuttavista eläintiloista. Kanalan lanta-altaat ovat
vuosien myötä täyttyneet äärimmilleen, niiden sei
nämät vuotavat ja vesistöjä rehevöittävää lantaa on
valunut ympäristöön. Hankkeessa vähennetään lantaaltaista tulevia ravinnevalumia rakentamalla niille suo
datusjärjestelmät. Udarnikista valuu lähivesistöihin
arviolta 10–20 tonnia fosforia vuodessa.
Säätiö käynnisti vuonna 2012 kanalan kanssa yh
teisen hankkeen vuotavista lanta-altaista Itämereen
päätyvän kuormituksen vähentämiseksi. Ruotsin ja
Suomen valtioiden rahoittama Baltic Sea Action Plan
Trust Fund tukee hanketta. Vuonna 2015 kanalaan ra
kennettiin käsittelyjärjestelmä pintavalumana lannan
loppusijoitukseen käytetyiltä pelloilta tulevien fosfori
pitoisten valumavesien käsittelyyn. Vuonna 2017 ka
nalan alueelle rakennetaan varsinainen lanta-altaiden
valumavesien käsittelyjärjestelmä.

Vitebskin ravinnepäästöpilotti Valko-Venäjällä
Valko-Venäjän pohjoisosassa lähellä Venäjän ja Latvian
rajaa sijaitsevan Vitebskin ravinnekuormitus päätyy
Itämereen Latvian läpi virtaavan Väinäjoen kautta. Vi
tebskin vesilaitoksella ei Valko-Venäjän lainsäädännön
mukaan ole velvoitetta puhdistaa jätevesiään Itämeren
suojelukomissio HELCOMin suosittamaan puhdistus
tasoon (enintään 0,5 mg fosforia puhdistamolta läh
tevässä jätevesilitrassa), eikä taloudellisen tilanteen
vuoksi myöskään mahdollisuutta toteuttaa kansallisia
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Vitebskin jäte
vedenpuhdistamon
ilmastusallas.

BEST-hanke

ELENA KASKELAINEN

määräyksiä tiukempia päästövähennyksiä ilman ulko
puolista tukea.
Päästöjen vähentämiseksi Helsingin kaupunki,
HSY ja John Nurmisen Säätiö tukevat Vitebskin jätevedenpuhdistamon fosforinpoistokemikaalien han
kintaa niin, että puhdistamolla päästään puhdistettujen
jätevesien fosforipitoisuudessa HELCOMin suositus
tasoon. Samalla pilotoidaan Itämeren alueella kaupun
kien välistä fosforipäästöjen neutralointia. Tehostettu
fosforinpoisto käynnistyi puhdistamolla marraskuussa
2016 ja sitä jatketaan vuoden 2017 ajan. Säätiö valvoo
hankkeen toteuttamista Vitebskissä, ja seuraa muun
muassa fosforipäästöjen kehitystä ja hankkeen maksa
tuksia.

Lvivin biokaasulaitos Ukrainassa
Hankkeessa rakennetaan tehostettu fosforinpoisto
Ukrainan Lviviin lähitulevaisuudessa valmistuvan
biokaasulaitoksen jätevesille. Kaupunki on Itämeren
valuma-alueella, ja hankkeella varmistetaan, ettei bio
kaasuntuotannon raaka-aineena käytettävän lietteen
sisältämä fosfori päädy rehevöittämään Itämerta. Te
hokkaan fosforinpoiston avulla voidaan estää noin 110
tonnin vuosittainen fosforipäästö vesistöihin. Koska
biokaasulaitoksen rakennustyöt ovat vasta käynnisty
mässä, hankkeessa ei tehdä investointeja vielä vuonna
2017. Säätiö tekee Lvivin vesilaitoksen kanssa suunni
telman ja aikataulun hankkeen etenemisestä kevään
2017 aikana.

Teollisten jätevesien käsittely on Itämeren alueella mo
nin paikoin edelleen merkittävä ongelma.
Teollisuuden jätevesiä johdetaan kunnallisille puh
distamoille, jotka eivät pysty puhdistamaan niitä riittä
vän tehokkaasti. BEST-hankkeessa (Better Efficiency
for Sewage Treatment) tehostetaan teollisten ja kun
nallisten jätevesien puhdistusta koko Itämeren alueella.
Parannukset saadaan aikaan teollisuuden, viranomais
ten ja vesilaitosten yhteistyötä kehittämällä sekä teke
mällä konkreettisia investointeja puhdistamoille. BEST
on EU:n Itämeristrategian lippulaivahanke. Hankkeen
valmistelussa säätiön suomalaisena pääyhteistyö
kumppanina on Helsingin kaupungin ympäristökeskus.
Säätiö on hakenut rahoitusta hankkeelle yhdessä Hel
singin kaupungin kanssa EU:n Itämeriohjelman 2014–
2020 toiselta rahoituskierrokselta. Jos EU-rahoitus
saadaan, hanke käynnistyy syyskuussa 2017.
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Uudet hankkeet
Säätiö kartoittaa jatkuvasti mahdollisia uusia päästö
riskejä sekä päästöjä tehokkaasti vähentäviä toimen
piteitä tavoitteenaan toteuttaa merkittävimmät ja kus
tannustehokkaimmat toimet Itämeren suojelemiseksi.
Vuonna 2016 käynnistyi Itämeren laajuinen esi
selvityshanke, joka liittyy biokaasuntuotannon ravin
nepäästöihin koko valuma-alueella. Selvitys valmistuu
syksyllä 2017. Tulosten pohjalta valmistellaan vuoden
2017 aikana mahdollinen jatkohanke biokaasuntuo
tannon päästöriskien pienentämiseksi koko Itämeren
alueella.
Itämeren rehevöitymisen vähentämiseksi seura
taan maalta tulevien päästöjen leikkaamisen lisäksi
myös mahdollisuuksia mereen jo päätyneen ravinne
kuormituksen poistamiseen.
Ympäristötyön painopiste säilyy vuonna 2017
edelleen Itämeren suurimmassa ympäristöongelmas
sa, rehevöitymisessä, mutta samaan aikaan seurataan
mm. haitallisten aineiden päästöjä Itämeren alueella
ja säätiön mahdollisuuksia vaikuttaa tulevaisuudessa
asiaan.

Peltojen
kipsikäsittely
LähikalaTankkeriturvahanke
projekti

Kohtla-Järve

Fosforit

VIRO

Brest

VENÄJÄ

Riika

Yhteistyöhankkeet

Jurmala
LATVIA
UKRAINA

TANSKA

Itämeren
valuma-alue

Itämeri

TSEKKI

Lviv

Vitebsk

LIETTUA
100 km

Polotsk

Molodetšno
Szczecin

Valmiit hankkeet
Käynnissä olevat
hankkeet
Yhteistyöhankkeet
Itämeren
valuma-alue

Lida

Gdansk
Grodno

Vuosina
SAKSA 2005–2016 säätiö on käynnistänyt kaiken kaikkiaan
Slonim
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vain kymmenessä vuodessa vähentämään leville käyttökelpoisesta
fosforikuormituksesta jopa 75 % PUOLA
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tehotoimella: Pietarin jätevesien tehokkaammalla puhdistuksella ja
Laukaanjoen lannoitetehtaan päästöjen ohjaamisella puhdistukseen.
Öljyonnettomuuden riskiä pienentävä ENSI-palvelu kehitettiin
säätiön johtamassa Tankkeriturva-hankkeessa 2009–2014.
Lviv
Palvelun jatkokehitys siirtyi Liikennevirastolle vuonna 2014.
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Laske oma Itämeri-jalanjälkesi
www.johnnnurmisensaatio.fi/itamerilaskuri

Suomalaisten keskimääräinen Itämeri-jalanjälki

Eläinpohjainen ruoka

Uusi Itämeri-laskuri näyttää kulutuksen
aiheuttaman ravinnekuormituksen Itämereen
Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus ke
hittivät Itämeri-laskurin, jolla kuluttaja voi selvittää
kulutustottumustensa vaikutuksia Itämeren ravinne
kuormitukseen. Laskuri kertoo ruuantuotannon aiheut
tavan noin 60 prosenttia keskimääräisen suomalaisen
Itämeri-jalanjäljestä. Myös jätevesien osuus on merkit
tävä, noin neljännes. Helpoin tapa vähentää kuormitus
ta on lisätä kotimaisen luonnonkalan ja kasviravinnon
osuutta ruokavaliossa. Itämeri-laskuri perustuu viimei
siin tilastotietoihin, malleihin ja tutkimustuloksiin ja
sitä aiotaan kehittää edelleen.

jätevesipäästöjen osuus kuluttajan kuormituksesta on
alle 10 prosenttia, mikä johtuu kaupungin tehokkaasta
jätevedenpuhdistuksesta.

Kasvispohjainen ruoka
Olut ja väkevät alkoholijuomat
Asumajätevedet
Teollisuus

Ratsastus ja raviurheilu kasvattavat
Itämeri-jalanjälkeä

Vesiliikenne
Tieliikenne
Asumisen ja palvelujen energia

Vapaa-ajan harrastuksista Itämeri-laskuri ottaa huo
mioon mökkeilyn, ratsastuksen ja raviurheilun, gol
fin pelaamisen sekä veneilyn. Erityisesti ratsastus ja
raviurheilu näkyvät kuluttajan Itämeri-jalanjäljessä.
Tämä johtuu ison eläimen ravinnon tuottamiseen tar
vittavan peltoalan suuruudesta sekä siitä, että hevosten
aiheuttama kuormitus kohdistuu suhteellisen harvoille
ihmisille.

Asuinpaikan jätevedenpuhdistuksen teho
vaikuttaa tuloksiin

Laskurin taustalla laaja yhteistyö

Asuinkunta vaikuttaa kuluttajan aiheuttaman kuormi
tuksen määrään, sillä eri paikkakuntien yhdyskuntajä
tevesien puhdistustulokset ovat hyvin erilaiset. Etenkin
typen pudistustehot vaihtelevat suuresti, muutamasta
prosentista 90 prosenttiin. Esimerkiksi Helsingissä

Laskurin toteutuksesta ovat vastanneet Suomen ym
päristökeskus (SYKE) ja Luonnonvarakeskus (Luke).
Työtä ovat rahoittaneet myös maa- ja metsätalousmi
nisteriö, ympäristöministeriö, John Nurmisen Säätiö ja
Helsingin Sanomat.
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0

200 400 600

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

g PO4-ekv/asukas/vuosi
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Itämeri-jalanjälki ottaa huomioon fosforin ja typen,
jotka ovat Itämerta rehevöittävät pääravinteet.
Laskurissa ovat mukana kaikki tärkeimmät
kuormittavat ja kuormitusta kompensoivat tekijät.
Kuormitusta aiheutuu ravinnon tuotannosta,
asumisen ja loma-asumisen jätevesistä, energian
kulutuksesta, liikkumisesta ja muusta kulutuksesta.
Ravinnepäästöjä kompensoivina tekijöitä ovat
luonnonkalan kulutus ja kalastus.

John Nurmisen Säätiö kehitti
laskurista myös koululaisille
suunnatun Pulahduksen
puolesta -pelin.
Havainnekuva.
KLAUS WELP

Helsingin Sanomissa 3.2.2017
julkaistu Itämeri-laskuri herätti paljon
keskustelua. Kuluttajien vastaanotto oli
pääosin innostunutta ja laskuria jaettiin
kiivaasti sosiaalisessa mediassa. Myös
kritiikkiä kuultiin, koska laskurin tulkittiin
syyllistävän esimerkiksi maanviljelijöitä.

JUKKA NURMINEN

”Laskuri on suunniteltu avaukseksi
ja auttamaan, ei syyllistämään.
Maitotuotteet ja naudanliha ovat
varmasti vastedeskin osa suomalaista
ruokavaliota monien hyvien syiden
takia. Laskuri antaa kuluttajalle välineen
arvioida, mikä on itselle sopiva ja
kohtuullinen määrä näitä tuotteita”,
totesivat professori Jyri Seppälä
(Itämeri-laskuri –hankkeen vastuullinen
johtaja, Suomen ympäristökeskus)
ja Merja Saarinen (Tutkija, Itämerilaskuri hankkeen vastuuhenkilö
Luonnonvarakeskuksessa) Helsingin
Sanomissa 9.2.2017 julkaistussa
kirjoituksessa.
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NutriTrade-hanke
yhdistää keinot ja rahoittajat
NutriTrade-hankkeessa luodaan
verkkoalusta, jolla kaikki Itämeritoimijat voivat tuoda esiin
ravinnepäästöjä mitattavasti
vähentäviä toimenpiteitään.
Alustan kautta kansalaiset ja
erilaiset organisaatiot voivat tukea
valitsemiaan keinoja. Lisäksi
hankkeessa testataan uusia
toimintatapoja ravinnekuormituksen
leikkaamiseksi.

NutriTrade-hankkeen tavoitteena on Itämeren
laajuisen vapaaehtoisen ravinnepäästökaupan
käynnistäminen. Hankkeessa luodaan internetpohjainen alusta, jolla voidaan kanavoida rahoi
tusta tehokkaaseen ravinteiden poistoon aluk
si Suomessa ja Ruotsissa, myöhemmin koko
valuma-alueella. Rahoitusta ravinnepäästöjä
vähentäviin toimiin haetaan julkisilta tahoilta,
yksityishenkilöiltä sekä yrityksiltä, jotka halua
vat suojella Itämerta tai pyrkivät neutraloimaan
ravinnejalanjälkensä (ks. Itämeri-laskuri s. 28).
NutriTrade kannustaa kansalaisia ja erilai
sia organisaatioita arvioimaan ravinnepäästön
sä, toteuttamaan päästövähennystoimia ja kom
pensoimaan jäljelle jäävät päästöt rahoittamalla
jotakin päästövähennyshanketta. Kehitettävä
alusta tarjoaa jatkossa työkalun sopivan päästö
vähennyshankkeen löytämiseen.
Ensimmäisenä ravinnepäästöjen neutra
lointi-ideaan tarttuivat Helsingin kaupungin

www.nutritradebaltic.eu

ympäristökeskus ja HSY. Heidän tekemänsä tu
kipäätöksen myötä Helsingistä tulee Itämeren
ensimmäinen fosforineutraali kaupunki yhdys
kuntajätevesien osalta. Helsingin kaupungin ja
John Nurmisen Säätiön yhteishankkeessa Hel
sinki neutraloi Viikinmäen puhdistamon fos
forijalanjäljen rahoittamalla valkovenäläisen
Vitebskin jätevesien puhdistusta.
Alustan nimi Nutribute yhdistää ravinteet
(nutrients) sekä osallistumisen ja lahjoittami
sen (contribute). Alusta otetaan käyttöön vuon
na 2017 osoitteessa nutribute.net. Samaan
aikaan jatketaan prosessia, joka tähtää vesien
suojelun ohjauskeinojen kehittämiseen.
Vuonna 2017 hankkeen piloteissa toteute
taan ravinnevalumien vähentämistä ja ravin
teiden poistamista Itämerestä edistäviä toimia.
Kala- ja simpukkapilotteihin rekrytoidaan osal
listujia ja peltojen kipsikäsittelypilotissa keski
tytään vaikutusten seurantaan (sisältäen mm.
valumavesien laatuun, pohjavesiin, peltomaan
kuntoon ja toksisuustesteihin liittyvät tutki
mukset). Hankkeesta viestitään aktiivisesti si
dosryhmille tapaamisissa, tapahtumissa, sosi
aalisessa mediassa sekä uutiskirjein.
NutriTrade on kolmivuotinen EU-hanke
(2015–2018). Sen päärahoittaja on Interreg
Central Baltic -ohjelma, ja hanketta toteuttaa
kolme suomalaista ja kaksi ruotsalaista asian
tuntijaorganisaatiota. Vetovastuu on John Nur
misen Säätiöllä ja Suomesta ovat lisäksi muka
na Helsingin yliopisto ja Luonnonvarakeskus,
Ruotsista Sveriges Lantbruksuniversitet ja
Anthesis Enveco.

www.nutritradebaltic.eu/facebook.

Maatalouden
vesiensuojelu
toimet

Päästö
vähennys
toimien
toteuttajat

Ravinteiden
poisto
kalastuksessa
tai simpukan
viljelyssä

Päästövähenemien
myynti

Investoinnit
jäteveden
puhdistukseen

NutriTrade-hankkeessa luodaan alusta, jolla
voidaan kanavoida rahoitusta tehokkaaseen
ravinteiden poistoon Itämeren valuma-alueella.
Ravinnepäästöjä vähentävien projektien
toteuttajat voivat laatia kuvauksen
hankeideastaan sekä levittää viestiä
kampanjastaan tukijoiden löytämiseksi.

Vapaaehtoiset
rahoittajat

Nutribute-alusta
Päästövähenemien
luominen

Investoinnit
päästövähennys
toimiin

+
Tulokset
• Konkreettiset päästövähennykset
• Mekanismi ravinnepäästöjen
neutralointiin & rahoituskanava
ravinnepäästöjä vähentäville hankkeille
• Analyysi ravinnepäästökaupan
käyttömahdollisuuksista
vesiensuojelutoimena

Vapaaehtoiset rahoittajat voivat etsiä heitä
kiinnostavia hankkeita ja osallistua niiden
rahoittamiseen.
Alustalle voi ehdottaa ravinnevalumien
vähentämistä ja ravinteiden poistamista
Itämerestä edistäviä toimia.

Jäteveden
puhdistus

Kalastus
Kipsitys
Simpukan
viljely

Lisätietoa
http://nutritradebaltic.eu/
Projektipäällikkö Anna Saarentaus
anna.saarentaus@jnfoundation.fi
+358 (0)40 719 0208
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”Löytyisikö 100 000 muuta, jotka olisivat
valmiita maksamaan kirkkaammasta
Vantaajoesta?”
Minä esimerkiksi haluaisin, ettei Vantaanjoki olisi
noin samea. Joki kyllä vaikuttaa terveeltä: taimenet
polskivat syksyllä puroissa niin kuin luontoeloku
vissa. Mutta minä haluaisin nähdä pohjan, ja ettei
pinta olisi ruskea vaan sininen. Entäs jos olisi sata
tuhatta muuta, jotka olisivat valmiita maksamaan
kirkkaammasta Vantaanjoesta? Jotka kokisivat,
että luokanopettajan Veikkolasta ei tarvitse maksaa
meidän mielemme parantamisesta?

Joukkorahoitusvempele yhdistää kysynnän ja
tarjonnan
Mitäs jos olisi eräänlainen paikallisesti määritel
tävissä oleva ympäristönsuojelun joukkorahoitus
vempele? Sen virtuaalivempeleen avulla voisi vaikka
Vantaanjoen varrella maata viljelevä tarjota teke
vänsä jotain maatalouden ympäristötuen ulkopuo
lella olevaa temppua, vaikka kipsin levittämistä
maaperään paikassa X, jos hänelle maksetaan tonni.
Toisaalla koiraa ulkoiluttava tutkija voisi mennä
samoille sivuille ja ilmoittaa olevansa valmis laitta
maan siihen kipsin levitykseen paikassa X satasen.
Näin syntyisi kysyntä ja tarjonta. Yhdeksän ulkoilut
tajaa lisää satasineen paikassa X, niin nämä kohtai
sivat ja kipsiä voisi sujahtaa peltoon.

Voisiko tällaisen vempeleen luoda? Olisiko sille
tilausta, miten sitä voisi käyttää, miten toteuttaa?
Mitä se voisi tarjota normit ylittävälle ympäristön
suojelulle? Kuka osaisi vastata?

Ympäristönsuojelun Tinder?
Itse asiassa me yritämme, John Nurmisen Säätiö,
Luke, Helsingin yliopisto ja SLU Ruotsista. John
Nurmisen Säätiö on jo vuosien ajan osarahoittanut
ja katalysoinut massiivisia vesiensuojeluhankkeita
Venäjällä. Suomalaiset vapaaehtoiset koiranulkoi
luttajat ja muut ovat rahoittaneet tätä toimintaa. On
nistuminen tällaisessa vapaaehtoisen rahoituksen ja
toiminnan koordinoinnissa pistää kysymään: voiko
tätä toimintaa yleistää ja sen maantieteellistä ja toi
minnallista kattavuutta monipuolistaa?
Tähän kysymykseen olemme päättäneet vastata,
CentralBaltic-ohjelman rahoittamana. Paljonhan
siinä hankkeessa tapahtuu, mutta kaiken ytimessä
on mekanismi, vempele, jolla voitaisiin parittaa yk
sityistä suojeluhalukkuutta ja erilaisten toimijoiden
valmiutta tehdä kuormitusta vähentäviä toimia. Ym
päristönsuojelun Tinder? Mitenhän meille käy?
Katkelma Luken erikoistutkija Antti Ihon
blogista 1.2.2016

Jokamiehenoikeus. Jukka Honkala. Minun Itämereni -valokuvakilpailu.

Ympäristönsuojelun Tinder

Miksi kipsiä?
Peltojen kipsikäsittelyssä on
potentiaalia uudeksi, merkittäväksi
keinoksi vähentää maatalouden
fosforikuormitusta Itämereen.
Kipsin levitys on viljelijälle helppoa, ja
vaikutukseltaan toimenpide on nopea
ja tehokas. Kipsi parantaa peltomaan
ionivahvuutta ja vähentää siten
eroosiota ja fosforin huuhtoutumista
vesistöihin. Alustavien tulosten
mukaan kipsi voi vähentää pelloilta
tulevan maa-ainesfosforin kuormitusta
jopa 60 %, muttei edellytä muutoksia
viljelykäytännöissä, vähennä viljelyalaa
tai heikennä satoja.

Peltojen kipsikäsittelyä testataan parhaillaan
laajassa mittakaavassa NutriTrade- ja SAVEhankkeiden puitteissa. Liedossa ja Paimiossa
levitettiin syksyllä 2016 kipsiä runsaan 1500
hehtaarin alueelle yhteistyössä viljelijöiden
kanssa. Kipsikäsittelyn vesistö
vaikutuksia
seurataan ja tulosten pohjalta laaditaan
suunnitelma kipsin käytölle Etelä-Suomen
rannikkoalueilla ja ehdotus sen liittämiseksi
osaksi maatalouden tukijärjestelmiä.
NutriTrade-hanke saa rahoitusta Interreg
Central Baltic -ohjelmasta ja SAVE on osa hal
lituksen kiertotalouden kärkihanketta, jota ra
hoittaa ympäristöministeriö.
Lähde: SAVE-hankkeen kotisivut:
http://blogs.helsinki.fi/save-kipsihanke

EUROOPAN UNIONI
Euroopan
aluekehitysrahasto
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Marjukka Porvari

Saaristomeren
lähikalahanke
■

RAVINTEET KIERTOON JA SÄRKIKALA RUOKAPÖYTÄÄN
• Hankkeessa kierrätetään merkittävä määrä ravinteita merestä
hyötykäyttöön maalle särkikaloja kalastamalla.
• Hanke edistää kotimaisen, vajaasti hyödynnetyn särkikalan
elintarvikekäyttöä Suomessa.

HANKKEEN TOTEUTUS
• Sopimuskalastajat valitaan vuosittain avoimella haulla.
• Sitoutuneet yhteistyökumppanit mukana tuotantoketjussa.
• Kesto n. 5 vuotta, toiminnan laajentaminen asteittain Turun seudulta
muualle Suomeen.

Kuohu .”Ninna”. Minun Itämereni -valokuvakilpailu.

Saaristomeren
lähikalahanke

Tiesitkö, että Itämerestä kestävästi
pyydetyn kalan syöminen on fiksu
ja maistuva keino suojella rakasta
mertamme? Kotimainen särkikala
on herkullista ja terveellistä, ja sitä
riittää meressä. Särkikalan arvostus
on kovassa nousussa, ja särjestä
osataan jo valmistaa monenlaisia
herkkuja. Voisivatko suomalaiset
tottua uudestaan syömään kotimaista särkikalaa, joka entisaikoina
oli todella arvostettu herkku? Kysyntä ja tarjonta kulkevat käsi kädessä, ja kuluttajan valta on suuri.
Siksi omilla valinnoilla on merkitystä.

TOIMINNAN PERIAATTEET
• Hoitokalastukseen perustuvat reunaehdot hankkeen ekologisen ja
sosiaalisen kestävyyden varmistamiseksi.
• Kaikki toiminta on avointa ja läpinäkyvää.

John Nurmisen Säätiön Lähikalahankkeen ta
voitteena on kierrättää merkittävä määrä ravin
teita merestä maalle särkikaloihin kohdenne
tulla kalastuksella ja samalla rakentaa vajaasti
hyödynnetylle kotimaiselle kalalle reitti suoma
laisen ruokalautaselle.

Pilotista kohti pysyvää elintarvikeketjua
Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä elin
tarvikeketju sekä suurtalous- ja kuluttaja

kysyntä särkikaloista valmistetuille kala
tuotteille. Hankkeen suunniteltu kesto on
3–5 vuotta ja sen toteutus on kaksivaiheinen.
Hankkeen pilottivaiheessa vuosina 2015–
2016 rakennettiin toimiva tuotantoketju Tu
run alueen toimijoiden kanssa.
Hankkeen toisessa vaiheessa mukaan hae
taan lisää rannikkoalueen kuntia, jotta pys
tytään alusta alkaen varmistamaan kalatuot
teen riittävän vakaa kysyntä suurkeittiöiden
säännöllisen ruokatarjonnan kautta. Lisäksi
lähikalatuotteiden tuotantoa ja markkinoin
tialuetta laajennetaan, tuotteita tarjotaan myös
kuluttajamarkkinoille sekä tuotteistukseen ja
markkinointiin pyritään sitouttamaan mukaan
elintarvike- ja kaupanalan yrityksiä. Syntyvät
raaka-aineen sivutuotteet, kuten perkuujätteet,
pyritään hyödyntämään elintarvikeketjussa
(esimerkiksi kalanrehuna, ns. Itämerirehu) tai
vaihtoehtoisesti energiantuotannossa.

Hoitokalastusta valvotaan tarkasti
Kaikki hankkeeseen osallistuvat tahot sitoutu
vat hankkeessa kestävän hoitokalastuksen pe
riaatteisiin. Kalastus on kohdennettu vajaasti
hyödynnettyihin särkikaloihin, ja uhanalaiset
lajit ja petokalat on vapautettava pyydyksis
tä. Samoin pyydykset on sijoitettava siten, että
vaelluskalojen nousureitit eivät vaarannu.
Hankkeen toiminta on mahdollisimman läpinä
kyvää: pyyntiä valvotaan ja hankkeen etenemi
sestä tiedotetaan säännöllisesti.

EUROOPAN UNIONI
Euroopan
aluekehitysrahasto
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Suomen rannikon särkikalakannat ovat kasvaneet, osit
tain todennäköisesti vesistöjen rehevöitymisen vuoksi.
Särkikalat kilpailevat ravinnosta ja elintilasta muiden,
taloudellisesti tärkeämpien kalalajien kanssa. Särki
kalojen tehokas kalastus voi parantaa kalojen kasvua
ja myös antaa enemmän tilaa petokaloille ja näin tasa
painottaa kalaston rakennetta. Kalastuksen on myös
arvioitu kokonaisuudessaan kierrättävän Suomessa
vesistöistä maalle vuosittain noin 600 tonnia vesiämme
rehevöittävää fosforia.

Itämeri-jalanjälki pienemmäksi kestävästi
pyydetyllä kalalla
Ruuan tuotanto on yksi suurista Itämeren ja Saaris
tomeren kuormittajista. Hanke kasvattaa kuluttajien
tietoisuutta ruoan tuotannon ja vesistöjen suojelun vä
lisestä yhteydestä sekä nostaa kotimaisen kalan imagoa
elintarvikkeena. Paikallisesti tuotetun kalan ottaminen
suurtalouskeittiöiden valikoimaan, esim. kouluruokai
luihin, on myös eettinen ja ekologinen vaihtoehto teho
tuotetulle lihalle tai tuontikalalle.

Kalastus on kulttuuriperintöä!
Perinteinen rannikkokalastuselinkeino on tärkeä osa
elinvoimaista Saaristomeren kulttuuria. Särkikalojen

arvostuksen kasvu voi lisätä ammattikalastuksen kan
nattavuutta. Ilman kalastajia kotimaisen kalan tarjon
ta kuluttajille ei kasva! Lisäksi hanke tukee paikallista
elintarvikkeiden alkutuotantoa työllisyyden, tulojen ja
investointien lisääntymisen kautta.

Mukana kestävän ruokajärjestelmän luomisessa
Sitran Suomen kiertotalouden tiekartta -selvityksessä
nostetaan esille parhaita käytäntöjä ja pilotteja, jot
ka ovat helposti monistettavissa ja tarjoavat lisäarvoa
kansallisesti. Säätiön Lähikalahanke on valittu yhdeksi
Kestävä ruokajärjestelmä -painopistealueen pilotti
hankkeeksi.

Pilottina EU-hankkeessa
Lähikalahanke on mukana yhtenä pilottina NutriTrade
-hankkeessa (NutriTrade – Piloting a Nutrient Trading
Scheme in the Central Baltic), jota osarahoittaa EU In
terreg Central Baltic -ohjelma (2015–2018). NutriTrade
-hankkeessa luodaan järjestelmä Itämeren alueen va
paaehtoiselle ravinnevähennystoimien tarjoamiselle ja
rahoittamiselle. NutriTrade on EU:n Itämeri-strategian
lippulaivahanke ja sitä johtaa John Nurmisen Säätiö.

Tuula Putkinen

Miina Mäki

Tuula putkinen

Merta voi puhdistaa kalastamalla

Pirkka saaristolaiskalapihvi
valmistetaan Apetitin tehtailla
Säkylässä. Pakkauksessa on kaksi
paneroitua lahnapihviä, jotka
voi kuumentaa paistinpannulla,
uunissa tai mikroaaltouunissa.
Pakastetuote ilmestyi kauppoihin
huhtikuun 2017 alussa.
Tuotteessa käytetty kala pyydetään
Saaristomeren ja Pohjanlahden
alueelta. Lahnaa ei ole
aikaisemmin käytetty näin laajasti
kuluttajatuotteissa, vaan sitä on
hyödynnetty esimerkiksi rehun
raaka-aineena.
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Rasmus Hartikainen

Rasmus Hartikainen

Baltic Sea Philharmonics esiintyi
Puhdas Itämeri -konsertissa
ensimmäistä kertaa Musiikkitalossa.
Ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen
konserttielämyksen takaamiseksi
konserttisalin suurilla näytöillä
esitettiin koko musiikkiesityksen
ajan Petri Porkolan ja Jukka
Nurmisen valokuvia Itämereltä.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
toimi konsertin suojelijana. Konsertin
juontaja Baba Lybeck haastatteli ministeriä
hänen Itämeri-muistoistaan ennen
varsinaisen konserttiohjelmiston alkua.
Säätiö kutsui konserttiin yli 500 nuorta
Itämeri-hyväntekijää, jotka olivat työssään
tai projekteissaan toimineet meren
parhaaksi. Kutsuilla haluttiin antaa
tunnustusta nuorten aktiivisuudesta
Itämeren suojelutyötä kohtaan.
Säätiön asiamies Annamari ArrakoskiEngardt muisti nuorta konserttiyleisöä
avauspuheessaan: ”Kiitos teille nuorille,
jotka olette käyttäneet ääntänne ja
erilaisissa projekteissa ja hankkeissa
kantaneet kortenne kekoon Itämeren
puolesta. Hienoa että olette mukana
tänään.”

Baltic Sea Philharmonic villitsi yleisön
Puhdas Itämeri -konsertissa
suttujen nuorten Itämeri-sankareiden osallistuminen
konserttiin. Rajala Pro Shop mahdollisti valokuvakil
pailun järjestämisen ja Baba Lybeck juonsi konsertin
pro bono. Vaikka konsertin varainhankinnallisia ta
voitteita ei saavutettu, saatiin konsertin myötä suuren
moista näkyvyyttä Itämerelle ja sen hyväksi työskente
leville: Musiikkitalon suuressa konserttisalissa oli yli
1500 kuulijaa.

Konsertin solisti Alexander Toradze (edessä vas.) on
tunnettu loistavista Sergei Prokofjev-tulkinnoistaan
ja hän esittikin konsertissa Prokofjevin kolmannen
pianokonserton. Georgiasta kotoisin oleva Toradze
on pianonsoiton professori Indianan South Bendin
yliopistossa. Syntyjään virolainen kapellimestari
Kristjan Järvi (edessä oik.) on Baltic Sea
Philharmonicin perustajajäsen sekä musiikkiohjaaja.
Konsertin päätteeksi Järvi piti tunteikkaan puheen
Itämeren merkityksestä ja suojelutoimien
välttämättömyydestä.

Aleksi Hämäläinen.

Säätiö järjesti Helsingin Musiikkitalossa 19.4.2016
hyväntekeväisyyskonsertin, jossa esiintyi kansainvä
linen nuoriso-orkesteri Baltic Sea Philharmonic ka
pellimestarinsa Kristjan Järven johdolla. Konsertti oli
osa orkesterin Baltic Sea Landscapes -kiertuetta, joka
kiersi Suomen ohella Liettuassa, Latviassa, Eestissä ja
Venäjällä. Baltic Sea Philharmonicin nuoret muusikot
ovat kotoisin Itämeren alueen eri maista ja heidät on
valittu orkesteriin koesoittojen perusteella. Tarkoituk
sena onkin tuoda yhteen ihmisiä eri kulttuureista mu
siikin avulla.
Konsertin ensimmäisellä puoliajalla kuultiin Jean
Sibeliuksen Karelia-sarja sekä Sergei Prokofjevin Kol
mas pianokonsertto. Väliajan jälkeen yleisöä ilahdutti
vat modernimmat Arvo Pärtin ja Gediminas Gelgotasin
teokset sekä Igor Stravinskyn Tulilintu. Konsertti hui
pentui encoreihin, joista viimeisen, Sibeliuksen Joutsikki-sarjan Ylistyslaulun aikana yleisö intoutui kapel
limestarin yllytyksestä taputtamaan ja tanssimaan.
Konsertin tarkoituksena oli Itämeren tilan esiin
nostamisen ohella hankkia varoja Puhdas Itämeri
-hankkeille. Normaalin lipunmyynnin lisäksi yrityksil
le tarjottiin mahdollisuutta rahoittaa konserttiin kut

Itämeri oli esillä upeasti myös
Musiikkitalon aulan valokuvanäyttelyssä.
Näyttely oli koottu säätiön ja Rajala
Pro Shopin yhteistyössä järjestämän
Minun Itämereni -valokuvakilpailun
30 parhaasta otoksesta. Kilpailu nosti
esille osallistujien henkilökohtaisen
suhteen Itämereen ja sitä ympäröivään
luontoon. Kilpailun voittajaksi julistettiin
väliajan lopuksi Aleksi Hämäläisen upea
otos Jäidenlähtö, joka kuvaa Itäisen
Suomenlahden viimeisiä jäitä.
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Puhdas Itämeri -yrityskumppanit 2016–2017

Säätiön
varainhankinta
Varainhankinta mahdollistaa Puhdas Itämeri -hank
keiden toteuttamisen ja parantaa kulttuurihankkeiden
toimintaedellytyksiä. Puhdas Itämeri -hankkeet rahoi
tetaan yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoituksilla,
yritysyhteistyöllä (esim. tuotemyynti) sekä julkisella
rahoituksella. Vuonna 2016 hankkeille saatiin merkki
päivälahjoituksia erityisen paljon. Kulttuuritoiminnalle
on saatu varoja tuotemyynnillä ja lisenssituotoilla sekä
hankeavustuksilla.

Bergsrådinnan
Sophie von Julins
Stiftelse

Metso Puhdas Itämeri -hankkeiden uudeksi
tukijaksi
Greta Maria Lindbloms Stiftelse

Metso solmi helmikuussa 2017 sponsorointisopimuk
set WWF Suomen ja John Nurmisen Säätiön kanssa.
Metson tuki kohdistetaan WWF Suomella saimaan
norpan suojelutyöhön ja John Nurmisen Säätiöllä Itä
meren tilan parantamista edistäviin hankkeisiin.
”Valitsemamme sponsorointikohteet ovat luon
teeltaan sekä leimallisesti suomalaisia että samanai
kaisesti globaalisti ajankohtaisia. Saimaannorppa on
erittäin uhanalainen laji, jota esiintyy ainoastaan Suo
messa. Lajin tulevaisuutta uhkaa muun muassa ilmas
tonmuutos, jonka vaikutukset näyttäytyvät eri tavoin
eri puolilla maailmaa. Samoin John Nurmisen Säätiön
tekemä työ Itämeren tilan parantamiseksi on merkityk
sellistä myös laajemmassa mittakaavassa. Puhdas vesi
on kriittinen tekijä ihmiskunnan ja kaikkien elollisten
tulevaisuuden kannalta”, kertoo Metson kestävästä ke
hityksestä vastaava johtaja Kaisa Jungman kohteiden
valikoitumisesta.

Alkuvuodesta 2015 lanseerattu Pelasta pala Itämerta
-lahjoitusalusta uudistettiin kesällä 2016 hyvin tuloksin.
Uudistunut sivusto julkaistiin syyskuun alussa ja sitä
siivitettiin lokakuussa alkaneella Sanoman medioissa
pro bono toteutetulla radio- ja bannerimainonnalla.
Lahjoitusalustassa lahjoittaja voi virtuaalisesti
puhdistaa palan Itämerta tekemällä vähintään 10 euron
suuruisen lahjoituksen. Lahjoitukset näkyvät Itämeren
kartalla ja niihin on mahdollista liittää tekstin lisäksi
kuva. Alustalla tehtiin vuoden aikana yhteensä 645
lahjoitusta, yhteissummaltaan yli 35 000 euroa.

Lapuan Kankurit

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Algol, Aventum Partners, Benada Oy, Boehringer Ingelheim Finland Ky,
CH-Polymers, Evli Pankki Oyj, Helsingin Juhlaviikot, John Nurminen Oy, Koliprint Oy, Kouvolan K-Rauta
Oy, LJR Accounting Oy Ab, MetroAuto Group, Mipro Group, Mrec Oy, Orion Oyj, Osmia Oy, Palpa Oy,
Paptic Oy, Rahjan Huolinta Oy, Rejlers Oy, Sail Tech Herrala Oy, Sound of Sea, Suomen Messut, Suomen
Palautuspakkaus Oy, Vincit Development Oy

Myös pellava- ja villakutomo Lapuan Kankurit on
aloittanut yhteistyön John Nurmisen Säätiön kanssa.
Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet edistävät kaikille
yhteisen, ainutlaatuisen meriluonnon suojelua, joten
yhteistyö on luonteva osa vastuullisen ja luonnonmate
riaaleja käyttävän designkutomon toimintaa.

Lapuan Kankureiden uusi Aallonmurtaja-mallisto
on Reeta Ekin suunnittelema. Merihenkiseen,
sinisävyiseen sarjaan kuuluvat pellavainen jättipyyhe,
käsipyyhe, laudeliina sekä saunatyyny ja kassi.
Lapuan Kankurit tilittää John Nurmisen Säätiön
Puhdas Itämeri -hankkeille kiinteän tukisumman
jokaisesta toimitetusta tuotteesta.
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Rasmus Hartikainen

Rasmus Hartikainen

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen osoitti
puheenvuorossaan arvostusta
Itämeri-toimijoiden määrätietoista ja
kustannustehokasta työtä kohtaan.
Lisäksi ministeri kertoi muun
muassa uudesta, edellisenä päivänä
merialueiden osalta avatusta,
Natura-kuulemisesta.
Helsingin yliopiston ruokakulttuurin
professori Johanna Mäkelä luennoi
aiheesta ”Voiko ruokavalinnoilla
pelastaa Itämeren” ja totesi, että
kuluttaja voi vaikuttaa vesistöjen
tilaan esimerkiksi ruokahävikkiä
vähentämällä. Samalla Mäkelä
huomautti, että vaikka kuluttajien
valinnoilla on merkitystä, myös
yhteiskunnan ja valtioiden
tulee ajaa toimillaan kestävää
ruokakulttuuria.
Stora Enson Suomen maajohtaja
Seppo Parvi kiitteli puheessaan
John Nurmisen Säätiön hankkeita.
Hänen mukaansa säätiö valikoitui
Stora Enson tukikohteeksi juuri
konkreettisten hanketoimien ja
-tulosten vuoksi.

Club Itämeri 2016
– Klippan
Rasmus Hartikainen

Klippanin merellisissä maisemissa järjestetty Club
Itämeri yhdisti jälleen kerran John Nurmisen Säätiön tu
kijat, yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät inspiroi
van keskustelun äärelle. Klubia isännöi tänä vuonna Stora
Enso, yksi säätiön tukijoista.
Tilaisuuden teemana oli ruoka ja pakkaukset sekä
miten kuluttaja voi valinnoillaan auttaa Itämerta. Lisäksi
tilaisuudessa keskusteltiin Puhdas Itämeri -hankkeiden
edistymisestä ja Saaristomeren tilasta. Tilaisuudessa
puhuivat mm. maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiili
kainen, Stora Enson Suomen maajohtaja Seppo Parvi,
Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professori Johanna
Mäkelä sekä Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija
Seppo Knuuttila. Kuluttajan mahdollisuuksia vaikuttaa
pohdittiin myös tilaisuuden päätteeksi pidetyssä pa
neelikeskustelussa, johon myös yleisö otettiin mukaan.
Kuluttajanäkökulmasta tärkeimmiksi Itämeren suoje
lutoimiksi esiin nousivat ruokatottumukset, haitallisten
kemikaalien välttely päivittäistuotteissa sekä hiilidioksi
dipäästöjen vähentäminen. Esimerkiksi kestävästi pyyde
tyn Itämeren kalan syöminen ja lihansyönnin vähentämi
nen on helppo tapa kohentaa Itämeren tilaa.

Ensimmäinen puheenvuoro kuultiin jo matkalla
Klippanille, kun SYKE:n erikoistutkija Seppo
Knuuttila (oik.) esitteli katsauksen Itämeren
tilaan. Knuuttilan mukaan rehevöityminen on
kenties Itämeren ongelmista suurin, mutta
se on voitettavissa, kunhan yhteistä tahtoa
löytyy. Yksittäisistä Itämerta suojelevista
toimenpiteistä hän näki lupaavimpana juuri
käynnistyneen peltojen kipsikäsittelypilotin.
Vieressä John Nurmisen Säätiön asiamies
Annamari Arrakoski-Engardt.

Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja
Marjukka Porvari veti tilaisuuden
päätteeksi yleisöä osallistavan
paneelikeskustelun kuluttajan
vaikutusmahdollisuuksista.
Paneelissa omia Itämerensuojelu
vinkkejään esittivät SYKE.n Seppo
Knuuttila, (vas.) Stora Enson
kuluttajakartonkipakkauksista
vastaava johtaja Jari Latvanen,
Demos Helsingin resurssiviisas talous
-ohjelman johtaja Satu Lähteenoja
ja Mainostoimisto Folk Finlandin
toimitusjohtaja Tommi Laiho.
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Intohimona Itämeri
– ja jotain ihan muuta
John Nurmisen Säätiön
henkilöstö suhtautuu Itämeren
pelastamiseen suurella
intohimolla. Merkityksellisen
työn lisäksi heillä on monia
muita intohimon kohteita.

”Kirjoittaminen ja
puhuminen: se kun
niissä pääsee flow-tilaan.
1500-luvun Englanti ja
pesäpallo.”
Tuula Putkinen

Archipelago freezes. Santeri Himanen.
Minun Itämereni -valokuvakilpailu.

”Raja-aitojen
ylittäminen.
Elämän absurdit ja
yllätykselliset käänteet.
Telttailu läpi vuoden.”
Marjukka Porvari

”Hengenheimolaisten
löytäminen eri
organisaatioista ja
maista. Koko päivä
luonnossa.”

”Projektien
monimuotoisuus.
Historia ja kartat.
Kaikki esteettiset asiat.”

Anna Saarentaus

Maria Grönroos

”Palvelujen
kehittäminen ja
asiakasymmärrys.
Metallimusiikki ja
portterioluet.”

”Yhteisen hyvän
edistäminen. Maailmalla
seikkailu. Piirtämiseen
ja lukemiseen
uppoutuminen.”

Anni Kujala

Oona Lavonsalo

”Ennakkoluulojen
ylittäminen. Menneisyyden
ja sen merkityksien
ymmärtäminen.
SKAM-sarja.”

”Ihmisten elämä
– erityisesti se, mikä ei näy
päälle. Korujen näpertely ja
entisöintimaalaus.”
Minna Korpela

Anna Herlin

”Kasvu ja kehittyminen.
Rohkeus. Kirjallisuus.”
Annamari
Arrakoski-Engardt

Säätiön toiminnan
rahoitus
Kulttuuritoiminnan rahoitus ja kulut
Merikulttuurin toiminta rahoitetaan kirjamyynnin
tuotoilla, oheistuotteiden myynnillä, avustuksilla, lah
joitusvaroilla sekä säätiön omaisuudenhoitosalkun
tuotoilla. Merikulttuurin toiminnan kulujäämä vuonna
2016 oli -120 947 euroa (-151 118 euroa vuonna 2015).
Avustuksia saatiin yksinomaan Loki-kulttuuriperin
töhankkeelle, yhteensä 200 757 euroa (122 760 euroa
vuonna 2015). Loki-hankkeen kulut vuonna 2016 olivat
202 113 euroa (122 760 euroa vuonna 2015).
Kulttuuriperintöhanke Lokin vuoden 2016 ulkopuo
linen rahoitus katettiin edellisvuonna haetuilla apura
hoilla: Lokille myönnettiin Jane ja Aatos Erkon säätiöltä
maaliskuussa 2015 yhteensä 194 000 euroa. Apuraha
jakautui vuosille 2015– 2016. Lokakuussa 2015 Lokin
pilotille myönnettiin Jenny ja Antti Wihurin rahastos
ta yhteensä 60 000 euroa lisärahoitusta, joka niin ikään
jakautui vuosille 2015–2016. Vuoden 2016 aikana var
mistettiin Lokin jatkorahoitus, kun Jenny ja Antti Wi
hurin rahasto myönsi Lokin 60 000 euron apurahan ja
Weisell-säätiö 50 000 euroa palvelun jatkokehitykseen.
Säätiön kirjamyynnin tuotot vuonna 2016 olivat
121 745 euroa (207 004 euroa vuonna 2015) ja kulut
191 251 euroa (379 398 euroa vuonna 2015). Kirjamyyn
nin kulut muodostuvat henkilöstökuluista ja kirjojen
tuotantokuluista. Kirjamyynnin tuotto oli 29 % pienem

pi edellisvuoteen verrattuna. Ero edellisvuoteen johtuu
vuonna 2015 julkistetun suurteoksen korkeammasta
myyntihinnasta.
Säätiön merikulttuuritoiminnan kulut vuonna 2016
olivat 458 308 euroa (547 084 euroa vuonna 2015).
Valtaosan kuluista muodostavat Muut kulut 263 018
euroa (360 864 euroa vuonna 2015), jotka muodostuvat
mm. kirjojen tuotantokuluista sekä Loki-hankkeen ku
luista.

Puhdas Itämeri -hankkeiden rahoitus ja kulut
Säätiö rahoittaa Puhdas Itämeri -hankkeet yksi
tyishenkilöiden ja yritysten lahjoituksilla, yritysyh
teistyöllä (esim. tuotemyynti) sekä hankkimallaan
julkisella rahoituksella. Itämeren suojeluun tehdyt
lahjoitukset kohdennetaan yksinomaan säätiön Puhdas
Itämeri -hankkeisiin.
Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeille saadut va
rat olivat yhteensä 1 141 577 euroa (1 164 607 euroa
vuonna 2015), joista yritysten osuus oli 605 575 euroa
(782 271 euroa vuonna 2015) ja yksityishenkilöiden
227 950 euroa (129 156 euroa vuonna 2015), yhteensä
833 525 euroa (911 426 euroa vuonna 2015). Säätiön
saaman julkisen rahoituksen määrä vuonna 2016 oli
217 710 euroa (104 220 euroa vuonna 2015), johon
sisältyy mm. ympäristöministeriön ympäristökasva
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tukseen myöntämä 8 000 euron tuki sekä Öljysuoja
rahaston Tankkeriturva-hankkeelle vuoden 2014 en
nakkopäätöksen mukaisesti myöntämä 70 000 euron
tuki. Tankkeriturva-hanke päättyi vuonna 2015, kun
hankkeessa luotu navigointipalvelu ENSI lahjoitettiin
Liikennevirastolle käyttöön ja jatkokehitykseen.
Puhdas Itämeri -hankkeiden kulut vuonna 2016 oli
vat 1 206 780 euroa (928 670 euroa vuonna 2015). Pro
jektikuluihin sisältyy säätiön omien asiantuntijoiden
palkkakuluja, matkakuluja, asiantuntijapalveluita sekä
hankkeiden investointikustannuksia. Vuonna 2016 pro
jektikulujen ja viestinnän osuus kuluista oli 709 802 eu
roa (547 951 euroa vuonna 2015), yleiskulujen 176 617
euroa (202 095 euroa vuonna 2015) ja varainhankinnan
320 361 euroa (178 623 euroa vuonna 2015). Säätiö pa
nosti vuonna 2016 varainhankintaan, mikä näkyy nous
seina varainhankinnan kuluina. Suurimmat kustan
nuserät olivat Puhdas Itämeri -konsertin järjestäminen
Helsingin Musiikkitalossa, Pelasta pala -lahjoitusalus
tan uudistaminen, sekä varainhankinnan ja kampan
joiden suunnittelu ja tuotanto yhdessä Sanoma Head
Officen kanssa.

Itämeren suojeluun käytettävissä olevat varat
Itämeren suojeluun varoja kerättiin vuosina 2005–2016
Puhdas meri -rahastoon, joka käsitellään säätiön kir
janpidossa erillisenä. Rahastosta rahoitetaan vuosina
2005–2016 käynnistetyt hankkeet. Vuoden 2016 aika
na varoja alettiin kerätä Puhdas Itämeri -hankkeiden
keräystilille, josta Itämeren suojeluun lahjoitetut varat
kohdennetaan jatkossakin Puhdas Itämeri -hankkei
siin. Ks. myös Puhdas meri -rahaston sääntömuutos
viereisellä sivulla.
Puhdas Meri -rahaston pääoma 31.12.2016 oli
2 886 136 euroa (2 862 788 euroa vuonna 2015). Puhdas
meri -rahaston pääoma koostuu Puhdas meri -rahaston
omaisuudenhoitosalkusta (1 902 046 euroa), vuonna
2016 Puhdas Itämeri -hankkeille saaduista lahjoituk
sista (833 524 euroa) sekä omaisuudenhoitosalkun rea
lisoitumattomasta arvonnoususta (86 952 euroa).

Säätiön varainhoito ja pääoman hoito vuonna 2016
Säätiön varallisuutta hoidetaan suunnitelmallisen
tuottavasti, jotta säätiö pystyy toteuttamaan säätiön
säännöissä määriteltyä tarkoitustaan. Säätiön pääoma
salkun ja Puhdas Meri-rahaston varojen hoidosta vas
taa Taaleri. Säätiön hallitus seuraa sijoitusten tuottoa
säännöllisesti kokouksissaan. Vuonna 2016 varainhoi
taja kävi säätiön hallituksen kokouksissa kolme kertaa
raportoimassa sijoitusten tuotosta ja riskeistä.
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 huoneistoosakkeita lukuun ottamatta.
Säätiön taseen loppusumma tilikauden 2016 lopus
sa oli 10 080 817 euroa (9 844 303 euroa vuonna 2015).
Oma pääoma oli 9 867 963 euroa (9 622 460 euroa vuon
na 2015). Säätiön kokoelmien arvo taseessa oli 658 157
euroa vuonna 2016 (666 657 euroa vuonna 2015).
Vuonna 2016 säätiön sijoitusten arvo oli vuonna
8 424 438 euroa (8 141 239 euroa vuonna 2015). Säätiön
sijoitettava varallisuus koostuu Länsi-Pasilassa sijait
sevan Huolintatalon osakkeista (tuottoprosentti noin
7 %) sekä varainhoitajan hoidossa olevista omaisuu
denhoitosalkuista, joista toinen koostuu Puhdas Meri
-rahastoon kerätyistä varoista. Puhdas meri -salkun
sijoitustoiminnan tulos esitetään tuloslaskelmalla Puh
das Itämeri -hankkeissa.
Vuonna 2016 ei ylletty vuoden 2015 erityisen hyviin
sijoitusten tuottoihin. Säätiön sijoitustoiminnan tu
los laski selkeästi ja oli vuonna 2016 oli 215 704 euroa
(686 161 euroa vuonna 2015). Säätiön omaisuudenhoi
tosalkun realisoitumaton arvonnousu oli 31.12.2016
noin 777 669 euroa (530 081 euroa 31.12.2015).

Säätiön omaisuudenhoitosalkun varallisuus oli
vuoden 2016 lopussa 5 590 445 euroa (6 276 283 euroa
vuonna 2015) ja tuotot vuoden alusta 9,21 % (noin 10 %
vuonna 2015). Osingot vuoden alusta olivat 145 903
euroa (138 923 euroa vuonna 2015). Omaisuudenhoito
salkun suunnitelmallisen ja tuottava hoidon mukaisesti
osakkeet ovat hajautettuna globaalisti. Säätiön varoilla
hankituilla osakesijoituksilla on käyty kauppaa säätiön
varainhoitosuunnitelman toteuttamiseksi ja tappioi
den minimoimiseksi.
Puhdas Meri -rahaston omaisuudenhoitosalkun
markkina-arvo 31.12.2016 oli 1 902 046 euroa. Salkun
arvosta 86 952 euroa oli realisoitumatonta markkinaarvon nousua. Rahastosalkun realisoituneet tuotot
olivat 37 826 euroa ja kulut 22 022 euroa. Puhdas Meri
-rahaston korkorahastoon sijoitettujen varojen käyvän
arvon muutos vuonna 2016 oli 88 551 euroa (-62 363
euroa vuonna 2015), joten Puhdas meri -rahaston va
rainhoitoon liittyvä muutos onnistui hyvin.

kään poissulje osakkeita sijoitusinstrumenttina: ”Ra
haston käyttämätön pääoma sijoitetaan turvallisesti
vähäriskisiin, kuitenkin tuloa tuottaviin instrument
teihin.”

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 2016. Vuokratuotot olivat 165 136
euroa (165 785 euroa vuonna 2015) ja säätiön vuokraus
toiminnan tulos vuonna 2016 oli 72 779 euroa (70 762
euroa vuonna 2015). Tilikauden 2017 alussa säätiön
kaikki tilat olivat vuokrattuina.

Puhdas meri -rahaston sääntömuutos
Korkosalkun heikosta tuotosta (-0,05 %) johtuen halli
tuksen kokouksessa 14.12.2015 tehtiin päätös, että kor
kosalkussa olevista varoista voidaan ohjata korkeintaan
50 % jatkossa osakkeisiin tuoton turvaamiseksi. Tällöin
todettiin, että päätös täyttää uudessa säätiölaissa edel
lytetyn suunnitelmallisuus- ja huolellisuusvelvoitteen.
Hallitus hyväksyi vuoden 2016 ensimmäisessä ko
kouksessa ehdotuksen Puhdas Meri -rahaston sään
tömuutoksesta. Sääntöjä muutettiin sijoitussalkun
tuoton turvaamiseksi niin, että varojen käyttötarkoitus
säilyy ennallaan. Sääntöjen viidennen pykälän ”Ra
haston varat ja tuotto” muotoilua muutettiin niin, että
pykälä mahdollistaa myös osakkeisiin sijoittamisen.
Ennen muutosta sijoituksista todettiin seuraavasti:
”Rahaston käyttämätön pääoma sijoitetaan turvallises
ti joukkovelkakirjalainoihin, sijoitustodistuksiin, kor
korahastoihin ja muihin mahdollisimman riskittömiin,
tuloa tuottaviin instrumentteihin”. Muutettu muotoilu
ei yksilöi mitään sijoitusinstrumenttia, muttei myös

John Nurmisen Säätiön yhteiskulut
Säätiön yhteiskulut olivat yhteensä 192 970 euroa
(209 478 euroa vuonna 2015), jotka koostuivat hen
kilöstökuluista 116 901 euroa (118 102 euroa vuonna
2015), poistoista 7 458 euroa (4 780 euroa vuonna 2015)
sekä muista kuluista 81 888 euroa (94 952 euroa vuon
na 2015). Muut kulut sisältävät hallituksen palkkiot,
kokouskulut, taloushallinnon ja tilintarkastuksen (ei
Puhdas Itämeri -hankkeiden EU-hanketarkastusta),
tietoliikennekulut, postitus-, toimisto- ja puhelinkulut.
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Pilkkijän paha uni. Kimmo Peltonen. Minun Itämereni -valokuvakilpailu.

Toiminnan riskit ja
epävarmuustekijät
Säätiön perinteisessä julkaisutoiminnassa kulut ovat
ylittäneet kirjamyynnin tuotot viimeisen seitsemän
vuoden ajan. Kirja-ala, erityisesti tietokirjat, ovat olleet
haastavassa markkinatilanteessa jo useamman vuoden.
Kulttuuritoiminnan pitkäjänteisen rahoituksen takaa
miseksi sijoitustoiminnalta odotetaan tasaista vuosit
taista tuottoa sekä uusia lahjoittajia. Säätiö tavoittelee
myös uusia yleisöjä ja haluaa panostaa uusiin sisällön
jakelutapoihin.
Säätiön toiminnan rahoitus on pitkällä aikavälillä
riippuvaista hyvästä sijoitustoiminnan tuloksesta, niin
että säätiö ei joudu syömään omaa pääomaa perustoi
minnan rahoittamiseksi. John Nurmisen Säätiön Puh
das Itämeri -hankkeiden rahoitus tapahtuu lahjoitus
varoin ja julkisella rahoituksella. Varainhankinnassa
vallitseva kova kilpailu näkyy yritysten pienenevissä
panostuksissa. Säätiön on pyrittävä varmistamaan kes
tävä rahoituspohja, sillä säätiö ei voi enää nojata moni
vuotisiin ja suuriin lahjoituksiin. 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 2016 eri
tyisesti Venäjän projektikumppaneiden taloudelliseen

tilanteeseen, jonka on aiheuttanut etenkin maan va
luutan heikentyminen. Tämä on hidastanut käynnissä
olevien Venäjän-hankkeiden toteutusta. Esimerkiksi
Udarnikin kanalan ja Viipurin projektit Venäjällä ovat
molemmat viivästyneet säätiöstä riippumattomista
syistä. Myös Valko-Venäjällä vesilaitosten taloustilan
ne heikentyi vuonna 2016 yleisen taloudellisen epävar
muuden ja valuuttakurssimuutosten myötä. Heikossa
taloustilanteessa kasvaa riski siitä, että vesilaitokset
eivät puhdista jätevesiään niin hyvin kuin voisivat, vaan
säästävät puhdistamoiden käyttökuluissa vaikka puh
distustulos silloin heikkenee. Säätiö seuraa säännöl
lisesti rahoittamiensa investointiensa tilannetta ja
käyttöastetta sekä hankekumppaniensa sopimusvel
voitteiden toteuttamista.
Poliittinen tilanne on vaikuttanut myös siihen, että
venäläiset hankekumppanit eivät ole voineet saada
rahaa EU:n rahoitusohjelmista. Tämän vuoksi sääti
ön uuden BEST-hankkeen valmistelussa venäläiset ja
valkovenäläiset vesilaitokset olivat mukana vain lisä
partnereina ilman omaa hankebudjettia. EU:n Itäme
riohjelma on kuitenkin uudella rahoituskierroksella
sisällyttänyt venäläiset partnerit rahoitusohjelmaan
johtuen Venäjän valtion omasta rahoituksesta ohjel
malle, joten BEST-hankkeeseenkin on voitu sisällyttää
venäläisiä hankepartnereita. Puolan poliittisen tilan
teen muutoksen myötä maan ympäristöhallinnon johto
on vaihtunut. Uusi hallitus suunnittelee myös muutok
sia ympäristöhallinnon organisaatioihin ja tehtäviin.
Puola ei ole edelleenkään vahvistanut päästökiintiöi
tään Itämeren suojelusopimuksessa, ja on varsin toden
näköistä, ettei niitä nykyhallinnon aikana tulla vahvis
tamaan.

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN
TILINPÄÄTÖS 2016
John Nurmisen Säätiö Y-tunnus 0895353-5 Helsinki

John Nurmisen Säätiön säännöt ovat luettavissa säätiön verkkosivuilla www.johnnurmisensaatio.fi
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TULOSLASKELMA
			

2016

2015

2016

2015

10 845,00
2 432,18
13 277,18

0,00
8 357,84
8 357,84

Kulut
		Henkilöstökulut
		Poistot
		Muut kulut
			

-116 901,23
-7 458,38
-81 888,03
-206 247,64

-118 102,96
-4 780,48
-94 952,18
-217 835,62

Yhteiskulut yhteensä

-192 970,46

-209 477,78

Varsinaisen toiminnan kulujäämä

-313 917,45

-360 595,64

Tuotot
		Korkotuotot
		Osinkotuotot
		Myyntivoitot
		Tuotot yhteensä

26,03
145 903,14
454 892,45
600 821,62

94,96
138 923,07
727 978,87
866 996,90

Kulut
		Muut kulut
		Kulut yhteensä

-385 117,55
-385 117,55

-180 836,19
-180 836,19

215 704,07

686 160,71

165 136,31
-92 121,67
-235,60
72 779,04

165 785,02
-94 428,30
-594,56
70 762,16

72 779,04

70 762,16

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

288 483,11

756 922,87

Tilikauden alijäämä (ylijäämä)

-25 434,34

396 327,23

Yhteiskulut

Varsinainen toiminta

Tuotot
		Saadut lahjoitukset
		Muut tuotot
			

MeriKULTTUURI	
Tuotot
		Kirjamyynti
Saadut avustukset
Kokoelmien tuotot
		Muut tuotot
		Tuotot yhteensä

		

121 744,96
200 756,86
3 947,82
10 911,74
337 361,38

207 003,79
122 760,12
11 022,86
55 179,62
395 966,39

Kulut
		Henkilöstökulut
	Muut kulut
		Varaston muutos
		Kulut yhteensä

-187 040,91
-263 018,46
-8 249,00
-458 308,37

-179 936,47
-360 863,62
-6 284,16
-547 084,25

Merikulttuuri yhteensä

-120 946,99

-151 117,86
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	
Sijoitustoiminta

Puhdas ITÄMERI -HANKKEET
Tuotot
		Saadut lahjoitukset
Saadut avustukset
		Muut tuotot
		Sijoitustoiminta
		Tuotot yhteensä
Kulut
		Henkilöstökulut
Poistot
		Sijoitustoiminta
		Muut kulut
		Kulut yhteensä
	Rahastosiirrot
Puhdas Itämeri -hankkeet yhteensä

833 524,85
217 710,44
52 515,77
37 825,68
1 141 576,74

911 426,66
104 220,66
69 422,18
79 537,48
1 164 606,98

-630 755,58
-1 659,84
-17 891,51
-556 472,84
-1 206 779,77

-478 416,78
-1 844,61
0,00
-448 408,38
-928 669,77

65 203,03

-235 937,21

0,00

0,00

Sijoitustoiminta yhteensä

Vuokraustoiminta
		Vuokratuotot
		Vastikkeet
		Muut vuokraustoiminnan kulut
			
Vuokraustoiminta yhteensä
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Tase
Vastaavaa

Tase
2016

2015

PYSYVÄT VASTAAVAT	
Aineettomat hyödykkeet
	Muut pitkävaikutteiset menot

9 342,70

14 014,06

13 340,49

5 861,21

192 043,91
466 112,69
658 156,60

192 043,91
474 612,69
666 656,60

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

671 497,09

672 517,81

Sijoitukset

8 424 438,22

8 141 238,94

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	

9 105 278,01

8 827 770,81

24 508,61
118 546,06
143 054,67

25 595,41
125 708,26
151 303,67

50 870,51
269 594,74
133 246,42
453 711,67

82 375,88		
304 486,24
48 736,42
435 598,54

378 772,99

429 630,17

975 539,33

1 016 532,38

10 080 817,34

9 844 303,19

VAIHTUVAT VASTAAVAT	

Saamiset
Lyhytaikaiset
		Myyntisaamiset
		Muut saamiset
Siirtosaamiset
			
Rahat ja pankkisaamiset
		
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	
		
Vastaavaa yhteensä

2016

2015

Peruspääoma
Käyvän arvon rahasto
Puhdas Meri II-rahasto
			

142 168,69
777 669,31
2 886 136,37
3 805 974,37

142 168,69
530 080,86
2 862 787,95
3 535 037,50

Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
			

6 087 423,28
-25 434,34
6 061 988,94

5 691 096,05
396 327,23
6 087 423,28

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	

9 867 963,31

9 622 460,78

Lyhytaikainen
Saadut ennakot
	Ostovelat
	Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen yhteensä

7 645,00
59 364,12
31 417,13
114 427,78
212 854,03

10 239,88
71 981,96
33 136,78
106 483,79
221 842,41

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	

212 854,03

221 842,41

10 080 817,34

9 844 303,19

OMA PÄÄOMA

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
	Muut aineelliset hyödykkeet
		Taideteokset
Kartat, kirjat ja esineet
	Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä

Vaihto-omaisuus
Keskeneräiset kirjat
Kirjat
			

Vastattavaa

VIERAS PÄÄOMA

Vastattavaa yhteensä
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Sijoitus- ja rahoitustoiminta

2016

2015

26,03
145 903,14
454 892,45
0,00
600 821,62

94,96
138 923,07
727 978,87
0,00
866 996,90

-47 745,73
-337 371,82
-385 117,55

-56 607,67
-124 228,52
-180 836,19

Vuokratuotot
Säätiön varsinaisen toiminnan käyttöomaisuudesta ei ole tehty poistoja. Tämä käyttöomaisuus sisältää taideteoksia, karttoja, kirjoja ja
Vastikkeet
esineitä.		
Muut vuokraustoiminnan kulut
Konttorikoneet ja kalusto on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman
Vuokraustoiminta yhteensä
mukaisina poistoina on käytetty menojäännöspoistoa 25 %.

165 136,31
-92 121,67
-235,60
72 779,04

165 785,02
-94 428,30
-594,56
70 762,16

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä
Muut aineettomat oikeudet poistetaan tasapoistoina viidessä vuodessa.
		
Sijoitusomaisuuden arvostaminen
Puhdas Itämeri -hankkeet
		
Sijoitusomaisuus on arvostettu KPL 5:2a:n mukaan käypään arvoon. Säätiö ei käy aktiivisesti kauppaa rahoitusmarkkinoilla lyhyen
Tuotot
aikavälin voiton tavoittelemiseksi. Tämän vuoksi käyvän arvon muutos on kirjattu omaan pääomaan sisältyvään käyvän arvon
Saadut lahjoitukset
rahastoon.		
Saadut avustukset
Käypään arvoon arvostettu omaisuus sisältää säätiön omistamat rahastosijoitukset ja osakkeet huoneisto-osakkeita lukuunottamatta.
	Muut tuotot
Sijoitustoiminta
Kulujen kohdistusperiaatteet
	Tuotot yhteensä

288 483,11

756 922,87

2016

2015

833 524,85
217 710,44
52 515,77
37 825,68
1 141 576,74

911 426,66
104 220,66
69 422,18
79 537,48
1 164 606,98

-630 755,58
-1 659,84
-69 446,99
-10 588,48
-71 159,56
-67 445,22
-17 891,51
-337 832,59
-1 206 779,77

-478 416,78
-1 844,61
-89 300,00
-22 208,18
-57 356,96
-55 247,56
0,00
-224 295,68
-928 669,77

Puhdas Itämeri yhteensä

65 203,03

-235 937,21

Rahastosiirrot

65 203,03

-235 937,21

Puhdas Itämeri yhteensä

0,00

0,00

Puhdas Itämeri -hankkeiden kulujen erittely toiminnoittain

2016

2015

-709 801,96
-176 616,57
-320 361,24
-1 206 779,77

-547 951,30
-202 095,48
-178 622,99
-928 669,77

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Sijoitustoiminta

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Tilinpäätös on laadittu Valtioneuvoston asetuksen pienyrityssäännöstön mukaiseksi.
Tuloslaskelman esitystapaa on tiivistetty vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna. Kirjauskäytäntöjä ei ole muutettu.
Esitystavan muutoksen tarkoitus on parantaa tilinpäätöksen luettavuutta ja helpottaa Merikulttuurin kokonaiskulujen ja -tuottojen
hahmottamista. Tuloslaskelman vertailutiedot on muutettu vastaavasti.				

Tuotot
Korkotuotot
	Osinkotuotot
	Myyntivoitot
Muut tuotot
	Tuotot yhteensä

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet

Kulut
Välitys- ja hoitokulut
Myyntitappiot
Kulut yhteensä

Käyttöomaisuuden arvostus

Vuokraustoiminta

Toiminnoille on kohdistettu niiden erilliskulut sekä lisäksi osuus yhteiskuluista. Yhteiskuluosuutta laskettaessa on noudatettu
mahdollisimman tarkkaa aiheuttamisperiaatetta.
Lahjoitukset ja keräykset
Saadut lahjoitukset ja testamentit sekä keräystoiminnan tuotot tuloutetaan pääsääntöisesti suoriteperusteen
mukaan kun saaminen on säätiön kannalta lopullinen. Tuloutuksessa noudatetaan varovaisuuden periaatetta.

Tuloslaskelman liitetiedot
Henkilöstöä koskevat liitetiedot
Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin
Palkat
Palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
			

2016

2015

16

14

721 254,79
56 214,62
132 637,23
24 591,08
934 697,72

592 128,55
53 786,06
110 906,10
19 635,50
776 456,21

Kulut
	Henkilöstökulut
Poistot
Laitehankinnat
Konsulttipalvelut
	Markkinointikulut
	Matka- ja kokouskulut
Sijoitustoiminta
Muut kulut
Kulut yhteensä

Projektikulut ja viestintä
Yleiskulut
Varainhankinta
Kulut yhteensä
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Taseen liitetiedot
Aineettomat hyödykkeet

2016

2015		

Muut aineettomat hyödykkeet
Osakehuoneiston korjausmenot
Hankintameno 1.1.
Tilikauden poisto
Kirjanpitoarvo 31.12.

Aineelliset hyödykkeet

14 014,06
-4 671,36
9 342,70

2016

18 685,42
-4 671,36
14 014,06

2015		

Sijoitukset

2016

2015

6 627 338,84
7 491 960,37
7 491 960,37
864 621,53

6 680 279,46
7 208 761,09
7 208 761,09
528 481,63

932 477,85
932 477,85

932 477,85
932 477,85

Oma pääoma

2016

2015

Peruspääoma

142 168,69

142 168,69

Käyvän arvon rahasto 1.1.
Käyvän arvon rahaston muutos
Käyvän arvon rahasto 31.12.

530 080,86
247 588,45
777 669,31

659 975,80
-129 894,94
530 080,86

Pörssiosakkeet ja muut rahoitusinstrumentit
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Markkina-arvo 31.12.
Erotus
		
Muut osakkeet ja osuuudet
Kiinteistö Oy Pasilankatu 2, osakekannasta 11,67 %
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Koneet ja kalusto
Konttorikoneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Tilikauden poisto
Kirjanpitoarvo 31.12.

5 861,21
11 926,14
-4 446,56
13 340,79

5 114,61
2 700,33
-1 953,73
5 861,21

Koneet ja kalusto yhteensä

13 340,79

5 861,21

2016

2015

Taideteokset
Hankintameno 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.

192 043,91
192 043,91

192 043,91
192 043,91

Kartat
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Kirjanpitoarvo 31.12.

255 710,07
0,00
-8 500,00
247 210,07

255 510,07
200,00
0,00
255 710,07

Kirjat
Hankintameno 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.

52 768,34
52 768,34

52 768,34
52 768,34

Esineet
Hankintameno 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.

166 134,28
166 134,28

166 134,28
166 134,28

Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä

658 156,60

666 656,60

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

671 497,39

672 517,81

Muut aineelliset hyödykkeet

Muut sidotut rahastot
Puhdas meri II-rahasto			
pääoma 1.1.
2 862 787,95
2 689 213,85
saadut lahjoitukset
833 524,85
911 426,66
saadut avustukset
217 710,44
104 220,66
muut tuotot
52 515,77
69 422,18
Sijoitusten käyvän arvon muutos
88 551,45
-62 363,11
	Realisoituneet sijoitustuotot
37 825,68
79 537,48
käytetty puhtaan meren hyväksi sääntöjen mukaisesti
-1 206 779,77
-928 669,77
pääoma 31.12.
2 886 136,37
2 862 787,95
			
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)			
Ed. tilikausien voittovarat 1.1.
6 087 423,28
5 691 096,05
	Ed. tilikausien voittovarat 31.12.
6 087 423,28
5 691 096,05
			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
-25 434,34
396 327,23
			
Oma pääoma yhteensä
9 867 963,31
9 622 460,78

Säätiöllä on yksi määrätarkoitukseen sidottu rahasto, Puhdas meri II-rahasto.
Rahaston varat käytetään rahaston sääntöjen mukaisesti.
Puhdas Meri II-rahaston varat on sijoitettu korkorahastoihin ja muihin rahaston säännöissä mainittuihin arvopapereihin.		
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Lähipiiri
Säätiön lähipiiriin kuuluvat asiamies, hallituksen jäsenet, heidän puolisot, lapset ja vanhemmat sekä sisarukset ja myös yhteisöt,
joissa edellä mainituilla on määräysvalta. Myös säätiön tilintarkastajat kuuluvat lähipiiriin.
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.

Tilikaudella 2016
Hallituksen jäsenet ja säätiön johto
Tilintarkastaja

Tilikaudella 2015
Hallituksen jäsenet ja säätiön johto
Tilintarkastaja

Palkat ja palkkiot	Ostetut tavarat ja palvelut	Myydyt tavarat ja palvelut
144 575,39
0,00

164 483,71
14 729,07

33 842,84
0,00

Palkat ja palkkiot	Ostetut tavarat ja palvelut	Myydyt tavarat ja palvelut
139 275,40
0,00

173 843,20
9 870,40

20 557,58
0,00

Sopimuksiin perustuvat lähipiiritapahtumat lajeittain eriteltynä
		
		
Ostetut tavarat ja palvelut
Toimitilavuokrat
Yhtiövastikkeet toimitiloista
Kirjoja
Ostetut palvelut
Yhteensä
			
Liiketapahtumat myynnistä lähipiirille
Toimitilavuokrat
Kokoelmakaupat
Kirjan markkinointiraha
Kirjamyynti lähipiiriin kuuluville yrityksille
Muut tavarat ja palvelut
Yhteensä

2016

2015

28 916,40
120 619,14
704,00
14 244,17
164 483,71

29 052,03
129 146,04
0,00
15 645,13
173 843,20

10 752,62
8 624,02
0,00
10 738,27
3 727,93
33 842,84

8 057,08
0,00
12 288,40
212,10
0,00
20 557,58

2016

2015

18 395,32
0,00
18 395,32

22 450,48
15 170,09
37 620,57

		
Vastuusitoumukset
Taseeseen sisältymättömät leasing- ja vuokravastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä
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John Nurmisen Säätiön organisaatio 2016

Postiosoite
John Nurmisen Säätiö
Pasilankatu 2
00240 Helsinki

Per-Edvin Persson
Kaisa Olkkonen
Juhani Kaskeala
Eeva Ahdekivi
Veli Sundbäck
Juha Nurminen (pj.)
Hannu Syrjänen (vpj.)
Marja-Leena Rinkineva
Pertti Torstila

Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)jnfoundation.fi

www.johnnurmisensaatio.fi

Annamari Arrakoski-Engardt, asiamies
Tuula Putkinen, viestintäjohtaja
Oona Lavonsalo, tiedottaja, sosiaalinen media
ja verkkoviestintä

Minna Korpela, varainhankintajohtaja
Maija Salmiovirta, varainhankintavastaava

MERIKULTTUURI

PUHDAS ITÄMERI -HANKKEET

Näyttelyt, julkaisut, kokoelmat

Marjukka Porvari, johtaja
Elena Kaskelainen, projektipäällikkö
Miina Mäki, projektipäällikkö
Anna Saarentaus, projektipäällikkö, NutriTrade-hanke
Anni Kujala, talouskoordinaattori, NutriTrade-hanke

LOKI-Kulttuuriperintöhanke

Oona Lavonsalo

Ilkka vuorinen

HALLITUS

Maria Grönroos, julkaisu- ja kokoelmavastaava
Anne Mäkijärvi, myynti- ja markkinointipäällikkö

YHTEYSTIEDOT

Annamari Arrakoski-Engardt
Säätiön asiamies
+358 (0)400 477 878

Tuula Putkinen
Viestintäjohtaja
+358 (0)400 907 809

Oona Lavonsalo
Tiedottaja, sosiaalinen
media ja verkkoviestintä
+358 (0)50 4344879

Minna Korpela
Varainhankintajohtaja
+358 (0)40 508 6015

Maija Salmiovirta
Varainhankintavastaava
+358 (0)44 203 2213

Marjukka Porvari
Johtaja, Puhdas Itämeri
-hankkeet
+358 (0)41 549 1535

Miina Mäki
Projektipäällikkö,
Lähikalahanke,
BEST-hanke
+358 (0)50 576 3298

Elena Kaskelainen
Projektipäällikkö
+ 358 (0)40 801 7057

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

Anne Mäkijärvi
Myynti- ja
markkinointipäällikkö
+358 (0)40 553 5835

Anna Herlin
Projektipäällikkö,
Loki-hanke
+358 (0)40 654 0609

Anna Herlin, projektipäällikkö

Ohjausryhmä,
LOKI-Kulttuuriperintöhanke

Neuvonantajaryhmä,
Puhdas Itämeri -hankkeet

Annamari Arrakoski-Engardt (pj.), JNS
Juha Nurminen, JNS
Per-Edvin Persson, JNS
Vesa Hongisto, Museovirasto
Matti Jylhä, Futurice
Hanne Kettunen, Siili Solutions
Kimmo Levä, Museoliitto
Markku Löytönen, Helsingin yliopisto
Antti Rantanen, Motley Agency

Veli Sundbäck (pj.), JNS
Jaakko Henttonen, EBRD
Ilkka Herlin, BSAG
Kari Homanen, NEFCO
Laura Höijer, YM
Lea Kauppi, SYKE
Esa Nikunen, Helsingin kaupunki
Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto
Liisa Rohweder, WWF
Monika Stankiewicz, HELCOM
Erja Tikka, UM
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Itämeri pelastetaan nyt!
Ympäristöasioiden edelläkävijä
Lönnberg on Suomen monipuolisin paino- ja
markkinointipalveluiden 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.

PELASTA PALA
ITÄMERTA
Jo 10€ lahjoituksella autat meitä parantamaan
meren tilaa ja poistmaan 50 kg sinilevää.

Valitse oma palasi osoitteessa
www.puhdasmeri.fi
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.

Tässä julkaisussa on Joutsenmerkki ja PEFC -alkuperäsertifikaatti.

Kuva: Jukka Nurminen
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www.johnnurmisensaatio.fi
www.puhdasitameri.fi
Facebook &Twitter: @johnnurmisensaatio,@puhdasitameri
Instagram: johnnurminenfoundation

