
Tahdotko suojella Saaristomerta?

KIINNITÄ NIMESI SYMBIOOSIIN!
Nyt sinä voit osallistua kansallisaarteemme Saaristomeren suojeluun.
 Osta nimeäsi kantava laatta Stefan Lindforsin Symbiosis-veistokseen.

Nimelläsi olet mukana yhteisessä sitoumuksessamme suojella Saaristomerta.
 Voit myös ostaa laatan yrityksellesi, yhteisöllesi tai lahjaksi. 

Suojele merta 
ostamalla laatta 

osoitteesta: 

suojelemerta.fi 

Symbiosis vihitään Turun Itämeripäivillä 1.-5.6. Forum Marinumissa. Teos kuljetetaan elokuussa pysyvään 
paikkaansa Aurajoen ja Saaristomeren yhtymäkohtaan, Maununtyttärenpuistoon. Siellä Symbiosis kimaltaa 

teräksisenä muistutuksena Saaristomeremme puolesta. 

Saaristomeri kiittää Sinua!

Tule auttamaan sairastavaa Saaristomertamme. Osta 
nimikoitu laatta Stefan Lindforsin Symbiosis*-
veistokseen. Teräslaattaan lyödyllä nimellä käyt 
mereen valuneiden ravinteiden kimppuun!

Nimilaattoja valmistetaan noin 3 500 kappaletta. 
Jokainen niistä kiinnitetään pysyväksi osaksi suuren, 
8 x 4,5 -metrisen Symbiosis-ympäristötaideteoksen 
pintaan ja jalustaan, taiteilijan valinnan mukaan.

Laattojen tuoton Saaristomeren Suojelurahasto 
ohjaa konkreettisiin vesiensuojeluhankkeisiin Saa- 
ristomeren alueella. Symbiosis-kampanjan tavoittee-
na on kerätä yli 250.000 euroa.

Näin voit hankkia laattasi:
•  Vaivattominta on ostaa laatta verkkokaupasta   
 www. suojelemerta.� 
•  Turussa laatan voit hankkia myös 
 Forum Marinumista, Citymarketeista,   
 Prismoista ja Sokos Wiklundilta.

Valitse laattasi näistä vaihtoehdoista:
Yksityshenkilöille: Aava 75 € • Ulappa 250 €
Yrityksille ja yhteisöille: 
Maininki 1 000 € • Tyrsky 2 500 € • Hyöky 5 000 €

Laattojen koko vaihtelee hinnan mukaan. 
Yksi ostaja voi ostaa useita laattoja.

* Symbiosis-teos kuvaa luontokappaleita, jotka hyötyvät eniten Saaristomeren suojelusta. 
Symbiosis merkitsee molempia osapuolia hyödyttävää yhteiseloa ja vuorovaikutusta.

Luonnos Symbiosis-veistoksesta. 3D-mallinnus: Leena Lecklin.

Sinun 
Nimesi



Anna Saaristomerelle tulevaisuus.
Saaristomeri oli ennen kirkas. Voidaanko se pelastaa? 
Kyllä, käytännön toimilla. Niiden tulokset voi nähdä omin silmin.

Herkästi vahingoittuva kansallisaarteemme

Saaristomeri on noin 40.000 saarellaan maailman 
suurin ja monen mielestä kaunein saaristo. Sen arvo 
on kansainvälisesti tunnustettu UNESCOn biosfääri-
alueena ja osana arvokkaiden PAN Parks -kansallis-
puistojen verkostoa.

Jääkauden muovaama Saaristomeri on laguuninomai-
nen, matala allas, keskisyvyydeltään vain 23 metriä. 
Se on saarien labyrintti, jonka vesi kiertää hitaasti. 
Siksi Saaristomeri on muita Itämeren alueita herkem-
pi vahingoittumaan. Mutta Saaristomereen voimme 
helpoimmin ja suoraan vaikuttaa. 
 

Saaristomeri sairastaa 

Saaristomerellä oli kirkkaat vedet vielä jokunen 
vuosikymmen sitten. Nyt Saaristomeren vedet ovat 
sameita ja lämpimänä kesäpäivänä sinilevä nousee 
pintaan kukkimaan. Monin paikoin meren pohjaa 
peittää rihmalevä, hapen määrä on romahtanut ja 
kaloja kadonnut. Sameus ja sinilevä ovat oireita, jotka 
kertovat, että elävä meri sairastaa. 
 

Saaristomeren ympäristövahinko 

Saaristomeri on voimakkaasti rehevöitynyt mereen 
päässeiden ravinteiden vuoksi. Ravinteet ovat pää- 
osin peräisin omasta maataloudestamme, puhdista-
mattomista jätevesistä, veneilystä ja kalankasvatuk-
sesta. Ravinteiden sisältämä fosfori ja typpi rehevöit-
tävät meren, kasvattavat sinilevää  ja uhkaavat meren 
virkistys-, matkailu- ja elinkeinokäyttöä sekä monia 
eliölajeja. 

Yksi gramma fosforia tuottaa noin litran sinilevää. 
Fosforia valuu mereemme neljän suurimman joen tuo- 
mana 30–400 tonnia, sateisuudesta riippuen, joka 
vuosi. 
 

Saaristomeren Suojelurahasto   
-sanoista tekoihin Saaristomeren suojelussa

Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelura-
haston tavoite on Saaristomeren rehevöitymisen py- 
säyttäminen ja vesien tilan yleinen kohentaminen. 
Edistämme  käytännön hankkeita, joilla torjutaan 
tehokkaasti Saaristomeren sairastamisen syytä: ravin- 
teiden valumista mereen. 

Suojelutoimia ovat suojavyöhykkeiden, kosteikkojen 
ja laskeutusaltaiden rakentaminen, jätevesiratkaisut 
ja jätevesien vaihtoehtoiset käsittelytavat, venepoh-
japesurit ja septitankkien imutyhjennysasemat, vesi- 

ensuojelun pilottihankkeet, ympäristökasvatus sekä 
muut innovatiiviset ratkaisut.
 

Tule suojelemaan Saaristomerta!

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

Hanki nimilaatta Stefan Lindforsin Symbiosikseen. 
Voit myös lahjoittaa Saaristomeren suojeluun.
Lahjoitustili on Nordea FI88 1590 3000 1873 59. 

Osallistumismahdollisuuksista voit lukea tarkem-
min lahjoitussivuiltamme: www.sasut.� 

Niitä ovat:

•  Kuukausilahjoitus
•  Kertalahjoitus
•  Merkkipäivälahjoitus
•  Muistolahjoitus
•  Testamenttilahjoitus
•  Arvoesinelahjoitus
•  Puhelinlahjoitus
•  Tekstiviestilahjoitus

Lisää toiminnastamme ja yhteydenotot: 
www.saaristomerensuojelurahasto.�
lahjoitukset@sasut.�

Saaristomeren Suojelurahasto
Vanha Suurtori 7, 20500 Turku


