
MIKÄ
"SÄÄTIÖ"? 

John Nurmisen Säätiö
perustettiin vuonna 1992
vaalimaan suomalaisen
merenkulun ja merihistorian
kulttuuriperintöä.  

 

Mutta vaikka vanhat
meriesineet ja kartat olivat
hyvässä hoidossa ja
museovieraiden ihailtavina,

itse meri oli alkanut voida
huonosti.  
Oli pelastettava Itämeri! 
 

 

 

 

 

 

Jos meri voi huonosti,  
myös ihmiselle tulee

seurauksia. 

 

Puhdas Itämeri 
-hankkeet ovat
merkittäviä

toimenpiteitä
Itämeren kunnon
parantamiseksi.

Useimmat hankkeista
taistelevat Itämeren
kaikkein pahinta

ongelmaa,

liikarehevöitymistä,

vastaan. 

johtuu teollisuuden,

maatalouden ja jätevesien
aiheuttamasta meren

”lannoituksesta”. 

 

Veteen päätyy aivan liikaa
ravinteita (kuten fosforia ja

typpeä), joita levät käyttävät
ravinnokseen. 

 

Leväkasvustot pääsevät niin
suuriksi, että se tukahduttaa

muuta elämää Itämeressä. 

 

Monet kalalajit kärsivät ja 

luonnon tasapaino häiriintyy. 

Vesi on sameaa, 

kuolleet alueet 

merenpohjassa lisääntyvät 

ja sinileväkukinnat 

yleistyvät. 

 

 

REHEVÖITYMINEN ELI
LIIAT RAVINTEET
MERESSÄ OVAT  

ITÄMEREN PAHIN
”SAASTE”

Vuonna 2004 säätiö 

ryhtyi toimiin 

ja käynnisti 
Puhdas Itämeri -hankkeet. 

REHEVÖITYMINEN

Jos rehevöitymistä ei
saada loppumaan,

elämä Itämeressä voi
kuolla.Työ jatkuu edelleen...

HUOLEHDITAAN YHDESSÄ SIITÄ, ETTÄ ITÄMERELLÄ ON PUHDAS TULEVAISUUS!  

 

Päivätyökeräys Oppilaille

        ITÄMERI       

 ON MEIDÄN MEREMME



MITÄ  

PUHDAS ITÄMERI 
–HANKKEISSA
TEHDÄÄN?

Pienentämällä
ravinnepäästöjä maalta
mereen, voimme
nopeimmin parantaa
meren tilaa.  

 

Käytännössä tämä
tarkoittaa parempaa
jätevesien puhdistusta ja
autamme siinä muitakin
Itämeren maita. 

 

Etsimme myös tehokkaita
keinoja maatalouden
ravinnevalumien
vähentämiseksi ja
haemme ratkaisuja muihin
Itämeren
ympäristöongelmiin.  

 

 

 

 

Itämeren ympärillä asuu  

90 miljoonaa ihmistä. Itämeren
suojelu on kaikkien Itämeren
maiden asukkaiden asia. 

 

Säätiö on pieni ja joustava
toimija ja voi siksi käynnistää
projekteja nopeammin kuin
viralliset tahot, kuten
esimerkiksi valtiot. 

 

Puhdas Itämeri -hankkeilla 

Itämeren vuosittaista
fosforikuormitusta on
vähennetty yli 2 000 tonnilla. 

 

Tavoitteemme on 

terve Itämeri. 
Tavoite on mahdollinen, jos
toimimme yhdessä nyt heti. 

MIKSI VALITA 

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ

JA 

PUHDAS ITÄMERI

KERÄYSKOHTEEKSI?

John Nurmisen Säätiö
toimii nopeasti ja tekee

kansainvälistä yhteistyötä.

John Nurmisen Säätiön 

Pietarin kaupungin jätevesien puhdistushanke  

on ympäristövaikutuksiltaan 

yksi merkittävimmistä Itämeren alueella 

koskaan toteutetuista 

vesiensuojeluhankkeista!

OLE MUKANA - TEE PÄIVÄTYÖKERÄYS ITÄMERELLE! 

 

Hankkeet  

valitaan 

aina niin, että  

rahoilla saadaan  

mahdollisimman  

suuri parannus  

Itämeren tilaan.

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖSSÄ  

ITÄMERELLÄ ON  

MENNEISYYS JA TULEVAISUUS

Kuvat: Jukka Nurminen ja kuvituskuva

www.johnnurmisensaatio.fi

SÄÄTIÖ ON  

TEHOKAS JA
KANSAINVÄLINEN  

TOIMIJA

Päivätyökeräys Oppilaille


