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Sanoma tukee John Nurmisen Säätiötä
Sanoma-konserni ja John Nurmisen Säätiö solmivat huhtikuussa kolmivuotisen sopimuksen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden tukemisesta. Sopimus sisältää medianäkyvyyttä Sanoman eri medioissa. Sanoma on ollut tärkeä Puhdas Itämeri -hankkeiden tukija jo
vuodesta 2006, ja Sanoman panoksella on ollut suuri merkitys hankkeiden näkyvyydelle. Nyt
myönnetyn kolmivuotisen tuen avulla näyttävä ja tuloksellinen viestintä voi jatkua.

Mikään ei ole mahdotonta

– edes Itämeren elvyttäminen.

Sitoumus laajaan yhteistyöhÖn Suomenlahden
öljyonnettomuuden uhkan torjumiseksi allekirjoitettiin
kesäkuussa

”Mikään ei ole mahdotonta”
-varainhankintakampanja
käynnistyi heinäkuussa
Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet
rahoitetaan puhtaasti lahjoitusvaroin,
muuta pääomaa eikä tulonlähdettä ei
ole. Tämän vuoksi säätiön toiminnan
kannalta on elintärkeää saada rahallista
tukea. Tätä tavoitetta tukemaan säätiö
käynnisti kesä-heinäkuun vaiheessa
varainkeruukampanjan, jonka teema on
”Mikään ei ole mahdotonta.” Erik Båsk,
säätiön asiamies, kertoo teeman valinnasta:
”Ihmiset ja yritykset ovat valistuneita ja
suurelta osin Itämeren huono kunto on
kyllä tiedossa. Itämerta on pelastettu 30
vuotta – surkuttelun sijaan haluamme lisätä
kierroksia. Pietarin fosforivähenemä alkaa jo
näkyä itäisen Suomenlahden tilassa. Tämä
kertoo ihan käytännössä, että Itämeren
elvyttäminen ei ole mahdotonta.”
Tutustu kampanjaan säätiön verkkosivuilla
www.puhdasitameri.fi

Ojenna auttava kätesi
elpyvän itämeren puolesta
osoitteessa
www.puhdasitameri.fi

Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, Neste Oil ja John Nurmisen Säätiö allekirjoittivat kesäkuun alussa sitoumuksen Tankkeriturva-yhteistyöstä. Tavoitteena on
merkittävästi pienentää suuren öljyonnettomuuden riskiä Suomenlahdella ottamalla käyttöön ennakoiva alusliikenteen ohjauspalvelu ENSI (Enhanced Navigation Support Information) Suomenlahdella liikkuvilla säiliöaluksilla vuoden 2013 aikana. Tankkeriturva-hanke luo
edellytykset kokonaan uudenlaiselle ajattelulle meriliikenteen ohjauksessa. Perusidea on
tuoda ilmailusta tuttuja turvallisuuskäytäntöjä merille. Laivan reittisuunnitelmat voidaan lähettää internetin kautta komentosillalta tarkistettavaksi alusliikennekeskuksiin, jotka voivat
suunnitelman nähtyään alukselle hyödyllista lisätietoa reittiin liittyen.
Tankkeriturva-hanke on esillä Kuntamarkkinoiden älyliikenneständillä 15.–16. syyskuuta. Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi esittelevät omia älyliikennepilottejaan, ja haluavat myös nostaa Tankkeriturva-hankkeen esille yhtenä merenkulkuun
liittyvän älyliikenneajattelun benchmarkina.
Tankkeriturva-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja amiraali Kaskeala puhuu Hanasaaren
kulttuurikeskuksen järjestämässä seminaarissa ”Kuka hallitsee Itämerta.” Syyskuun 24. päivänä järjestettävä seminaari on osa Augustin Ehrensvärdin 300-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Pietarin vesilaitoksen pääjohtaja Felix Karmazinov
mukana Säätiön ensimmäisessä Club Itämeri -tapahtumassa
Sanomatalossa
Elokuun viimeisellä viikolla pidetty John Nurmisen Säätiön ensimmäinen sidosryhmätilaisuus, Club Itämeri, kokosi Sanomataloon noin 100 vierasta Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden tukijoista ja sidosryhmistä. Tapaamisen teemaksi oli valittu Itämeri ja Venäjä. Tilaisuuden isännöi Sanoman hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rauramo. Vieraspuhujina olivat
ympäristöministeri Paula Lehtomäki ja Pietarin vesilaitoksen pääjohtaja Felix Karmazinov.
Felix Karmazinov kertoi tilaisuudessa, että Pietarissa jätevesistä puhdistetaan tänä vuonna
92 prosenttia, ja vuoden 2011 lopussa luku tulee olemaan jo 95 prosenttia. ”Nyt kehtaamme
katsoa helsinkiläisiä silmiin, koska emme enää saastuta Suomenlahtea”, Karmazinov totesi yleisölle. Hän puhui avoimesti oman asenteensa muuttumisesta – ja siitä psykologisesta
muutoksesta, jonka hän henkilökohtaisella omistautumisellaan on onnistunut viemään läpi
Pietarissa. ”Aluksi olin koko hanketta vastaan, ja Pietarissa kuten Venäjällä yleensäkin –
uskottiin, että jätevedet puhdistuvat itsestään Nevan virtauksissa. Olen iloinen ja kiitollinen
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• Helsingin Sanomien toimittaja
Kari Huhta juonsi säätiön
sidosryhmätilaisuuden ”Kysy mitä
vaan” -paneelin. Keskustelijoina Felix
Karmazinov, ministeri Paula Lehtomäki,
säätiön rehevöitymishankkeista
vastaava johtaja Marjukka Porvari,
Suomen Ympäristökeskuksen
erikoistutkija Seppo Knuuttila ja
Pohjoismaisen Investointipankin
toimitusjohtaja Johnny Åkerholm.

Henkilöstöuutisia
Tuula Putkinen aloitti Säätiön
viestintäpäällikkönä toukokuussa
2010. Tuula siirtyi säätiöön
Nokia Siemens Networksistä,
jossa hän vastasi yritys- ja
yhteiskuntavastuuasioiden ja
kestävän kehityksen viestinnästä ja
markkinoinnista. Tätä ennen Tuula
toimi Nokialla erilaisissa viestinnän
ja markkinoinnin tehtävissä.

UUTISKIRJEESTÄ
Olemme postittaneet tämän
uutiskirjeen rekisterissämme
oleville tilaajille sekä yhteistyö
kumppaneillemme. Mikäli et
jatkossa halua uutiskirjettämme,
ilmoita asiasta John Nurmisen
Säätiöön Tuula Putkiselle
(tuula.putkinen@jnfoundation.fi).
Olemme myös kiitollisia
parannusehdotuksista ja palautteesta.

siitä, että suomalaiset
ystäväni saivat mieleni
muuttumaan.”
Suomen Ympäristökeskuksen Seppo Knuuttila
korosti kemiallisen fosforinpoiston merkitystä Suomenlahden tilalle ja rehevöitymisen vähenemiselle.
”Pietarin fosforikuorman
odotetaan vähenevän yhteensä noin 20 000 tonnia
vuoteen 2020 mennessä.
Tämä vastaa noin puolta
Suomenlahden vesimassa tämän hetkisestä fosforivarastosta”, Knuuttila totesi. ”Tällaisella vähennyksellä on jo selvä vaikutus kesäisiin sinileväkukintoihin.”
Lue koko juttu säätiön verkkosivuilta www.puhdasitameri.fi

Säätiö aloittaa toiminnan Viipurissa
Uusin säätiön kohteista on Viipuri, jonka kanssa allekirjoitettiin sopimus jätevesien
fosforinpoiston tehostamisesta elokuussa. Syyskuussa Viipurissa aletaan yhdessä Suomen
ympäristöministeriön ja Kemiran kanssa testata jätevesien fosforinpoistoa. Säätiön ja Viipurin
vesilaitoksen tavoitteena on tehostetun fosforinpoiston pysyvä käyttöönotto. Näin saadaan
taas tehokkaasti vähennettyä suoraan Suomen aluevesille kulkeutuvan fosforin määrää.
Säätiö toimii nyt viidessä maassa ja yhdeksässä kaupungissa, Pietarin ja Viipurin lisäksi Luoteis-Venäjällä, Valko-Venäjällä, Baltian maissa sekä Puolassa. Kokonaistavoitteenamme on 2 500 fosforitonnin vähentäminen vuodessa. Määrä on 1/6 siitä 15 000 tonnin
tavoitteesta, joka HELCOMin mukaan tarvitaan Itämeren hyvän tilan palauttamiseksi.

PURE-hanke edistää fosforinpoistoa kuudessa Itämeren
kaupungissa
Pöyry Finland Oy aloitti toukokuussa John Nurmisen Säätiön palkkaamana tekniset selvitykset fosforinpoiston tehostamiseksi Latvian Jurmalan, Puolan Gdanskin ja Szczecinin, Valko-Venäjän Brestin sekä Viron Kohtla-Järven kaupunkien jätevedenpuhdistamoissa. Daugavgrivan jätevedenpuhdistamolla Riiassa toteutetaan vuoden 2010 aikana
PURE-hankkeen pilotti-investointi, joka kohdistuu virtaamamittareihin, kemikaalin annostelijoihin sekä ylijäämälietteen hallintaa parantavaan lietelinkoon. PURE on EU:n Itämeren alueen ohjelmasta osarahoitettu kolmevuotinen yhteistyöhanke, jonka työntekijöitä säätiössä
ovat Elena Kaskelainen ja Tuuli Ojala.
Tutustu PURE-hankkeeseen hankkeen kotisivulla www.purebalticsea.eu
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