
Anna Saaristomerelle 
tulevaisuus
Saaristomeri oli ennen kirkas. 
Voidaanko se pelastaa? 
Kyllä. Lue, miten voit auttaa!



Saaristomeri sairastaa

Muutan muille 

vesille!

Saaristomerellä oli kirkkaat vedet vielä jokunen 
vuosikymmen sitten. Kuulut ehkä niihin, jotka 
sen ovat nähneet. Olet kenties saanut uida saa-
riston läpinäkyvissä vesissä, poimia rakko levää, 
nähnyt kaloja selvästi. Kun lähestyit veneellä 
rantaa, näit pohjan kasvavan syvyydestä näky-
viin itseäsi kohti.

Eikä kirkkaista vesistä ole kauan.

Nyt Saaristomeren vedet ovat sameita ja läm-
pimänä kesäpäivänä sinilevä nousee pintaan 
kukkimaan. Meren pinta näyttää pahalta, mutta 
tilanne syvällä on vielä huonompi. Monin 
paikoin pohjaa peittää rihmalevä, hapen määrä 
on romahtanut ja kaloja kadonnut. Sameus ja 
sinilevä ovat oireita, jotka kertovat, että elävä 
meri sairastaa. 

Miten tähän on jouduttu? 

Saaristomeri on voimakkaasti rehevöitynyt 
mereen päässeiden ravinteiden vuoksi. Ravin-
teet ovat pääosin peräisin maataloudesta, 
puhdistamattomista jätevesistä, veneilystä ja 
kalankasvatuksesta, miltei kaikki koti-Suomesta. 
Ravinteiden sisältämä fosfori ja typpi rehevöit-
tävät meren, kasvattavat sinilevää ja uhkaavat 
meren virkistys-, matkailu- ja elinkeinokäyttöä 
sekä monia eliölajeja. 

Vaikka Saaristomeren tilassa on paikoittain 
nähty viime aikoina myönteisiäkin merkkejä, 
on tilanne kokonaisuudessaan hälyttävä. Ainoa 
parannuskeino on kuormituksen ratkaiseva 
vähentäminen.



Tule talkoisiin! 

www.sasut.fi

Saaristomeren Suojelurahasto
- sanoista tekoihin Saaristomeren suojeluss

Saaristomeren rehevöitymisen pysäyttäminen ja 
vesien tilan yleinen kohentaminen ovat Centrum 
Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahaston 
tavoite. Edistämme käytännön hankkeita, joilla tor-
jutaan tehokkaasti Saaristomeren sairastamisen syytä: 
ravinteiden valumista mereen. 

Rahoitamme konkreettisia vesiensuojelutoimia 
yksityisiltä ihmisiltä, yrityksiltä ja yhteisöiltä kerää-
millämme varoilla Saaristomerellä ja sen valuma-
alueella. Hankkeet tarttuvat pääosin maatalouden, 
jätevesien ja veneilyn tuomiin haasteisiin.

Myönsimme rahoituksen jo 30 hankkeelle vuosina 
2008–2012. Rahoitusta voidaan myöntää projektei-
hin, jotka tähtäävät ravinnekuormituksen vähen-
tämiseen ja ravinteiden poistoon tai tietoisuuden 
lisäämiseen käytännön toimenpiteistä Saaristo-
meren suojelemiseksi. 

Käytännön toimenpiteitä projekteissa ovat suojavyö-
hykkeiden, kosteikkojen ja laskeutusaltaiden rakenta-
minen, jätevesiratkaisut ja jätevesien vaihtoehtoiset 
käsittelytavat, venepohjapesurit ja septitankkien 
imutyhjennysasemat, vesiensuojelun pilottihankkeet, 
ympäristökasvatus sekä muut innovatiiviset ratkaisut.

Tule suojelemaan Saaristomerta!

Saaristomeri-keräyksellä tuemme Saaristomeren 
suojelun konkreettisia täsmähankkeita, joiden 
tulokset voi nähdä omin silmin. 

Tule lahjoittajaksi, jos Saaristomeri on sinulle 
tärkeä. Sinä voit mahdollistaa uuden toimenpiteen 
toteutuksen, jonka kautta fosfori ja sinilevä vähene-
vät. Kun onnistumme yhdessä, vedet kirkastuvat ja 
näet taas syvälle.

Saaristomeri-keräyksestä ja osallistumismahdolli-
suuksista voit lukea lisää lahjoitussivuiltamme 
www.sasut.fi . 

Sivuillemme sinut toivottavat tervetulleeksi myös 
Sasu-hahmot, jotka odottavat kaikilla suomuillaan, 
höyhenillään ja kiduksillaan Saaristomeren kirk-
kaampaa tulevaisuutta.

Saaristomeren Suojelurahasto
- sanoista tekoihin Saaristomeren suojelussa



sa
Meri on parasta 

näillä main, eikö?

Anna Saaristomerelle tulevaisuus 
Suojelemme Saaristomerta rahoittamalla vesiensuojeluhankkeita, 

tiedotustyötä ja asennekasvatusta.

Herkästi vahingoittuva kansallis-
aarteemme

Jääkauden muovaama Saaristomeri on 
laguuninomainen matala allas, jonka 
keskisyvyys on vain 23 metriä. Se on 
saarien labyrintti, jonka vesi kiertää 
hitaasti. Siksi Saaristomeri on muita 
Itämeren alueita herkempi vahingoittu-
maan. Mutta Saaristo mereen voimme 
helpoimmin ja suoraan vaikuttaa. 

Saaristomeri on noin 40 000 saarellaan 
maailman suurin ja monen mielestä 
kaunein saaristo. Sen arvo on kansain-
välisesti tunnustettu UNESCO:n bios-
fäärialueena ja osana arvokkaiden PAN 
Parks -kansallispuistojen verkostoa.

Saaristomeren ympäristö vahinko

Fosfori on Saaristomerta pahim-
min rehevöittävä ravinne. 
1 gramma fosforia kykenee tuot-
tamaan 410 grammaa sinilevää. 
Tämä määrä pystyy pilaamaan 
ihmiselle uimakelvottomaksi* 
41 m3 Saaristomeren vettä. Yh-
den fosforigramman poistaminen 
Saaristomeren valuma-alueella 
maksaa keskimäärin 0,5 €.

Sinä voit omalta osaltasi 
pienentää mereen valuvaa 
ravinnekuormaa!

*Sinileväpitoisuus yli 10 mg/l, 
korkea riski.

30 t/v

400 t/v

Hyvin 
kuiva 
vuosi

Hyvin 
sateinen 

vuosi

Fosforin vuotuinen valuma 
Saaristo mereen neljän suurim-
man joen tuomana. Lisäksi 
meressä vaikuttavat aikaisem-
pien vuosien kuormitukset.

Meri on parasta 
näillä main, eikö?
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Yhteistyökumppaneita ja yhteisölahjoittajiamme (ajantasaiset tiedot verkkosivuillamme)

Finepress Oy • Forum Marinum -säätiö • Hej Hylje! -projekti • Lahtinen Mantere Saatchi & Saatchi 
Leipomo Salonen Oy • Liedon Säästöpankki • Naantalin Musiikkijuhlat • Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab 
Poutapilvi web design Oy • Raisio Oyj • Sirokoru Oy • Sunborn Saga Oy • Suur-Seudun Osuuskauppa 
TS-Yhtymä Oy • Turun K-Citymarketit • Turun kaupunki • Turun musiikkijuhlat • Turun Osuuskauppa 
Turun Seudun Osuuspankki/OP-keskus • Vantaan Festivaalit Oy/Ruisrock

Kyllä meri voidaan pelastaa. 

Pyydämme ihmiset apuun!

Saaristomeri-keräys
SASUT.FI



Näin voit lahjoittaa:

- Oheisella tilisiirrolla
- Ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi 
- Antamalla kerta-, merkkipäivä-, 

muisto-, testamentti- tai arvoesine-
lahjoituksen

- Soittamalla keräyspuhelimeen 
0600 13031 (10,08 €/puhelu+pvm) tai
0600 13032 (20,20 €/puhelu+pvm)

- Lähettämällä tekstiviestin 
Sasut10 (10 €) tai Sasut20 (20 €) 
numeroon 16588

- Ryhtymällä yritystukijaksi

Lisätietoja lahjoittajapalvelustamme
Verkkosivut: www.sasut.fi 
Sähköposti: lahjoitukset@sasut.fi 
Puhelin: 0400 88 77 95

Saaristomeren Suojelurahasto
Vanha Suurtori 7, 20500 Turku
www.saaristomerensuojelurahasto.fi 

Vuonna 2007 perustettu Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahasto 
kerää varoja yksityisiltä henkilöiltä, yrityksiltä ja yhteisöiltä ohjatakseen ne 
Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviin konkreettisiin toimenpiteisiin. 

Suojelurahaston taustatahot ovat Elinkeinoelämän keskusliitto EK, MTK-Varsinais-
Suomi, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupungin ympäristötoimiala, Turun 
yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-
Suomen liitto, Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ja Åbo Akademi.

KIITOS AVUSTASI!www.sasut.fi

Ahti, taas 

yksi ihminen 

lahjoitti kotimme 

suojeluun!

Tottakai, meren arvo 
on oivallettu! 

*Arvioitu lahjoitussummien vaikutus Saaristomereen valuvan, sinilevää ruokkivan fosforin 
poistamisessa. Määrät perustuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kokoamaan tutkimustietoon. 
Lahjoituksesi mahdollistaa käytännön puhdistustoimia, joilla poistetaan rehevöittäviä ravinteita, 
erityisesti fosforia ja typpeä. Esimerkkejä puhdistustoimista on lueteltu kääntöpuolella. 
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Näin lahjasi auttaa Saaristomerta*:

15 eurolla voit auttaa pitämään uimakelpoisena 1 230 m3 
Saaristomeren vettä.
30 eurolla voit auttaa pitämään uimakelpoisena 2 460 m3 
Saaristomeren vettä. 
60 eurolla voit auttaa pitämään uimakelpoisena 4 920 m3 
Saaristomeren vettä.
90 eurolla voit auttaa pitämään 
uimakelpoisena 7 380 m3 
Saaristomeren vettä.

15 

30 

60 

90 n nn

vettä.

Anna Saaristomerelle 
tulevaisuus
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