
Saaristomeren Suojelurahaston hankerahoitus 



”Centrum Balticum -

säätiön Saaristomeren 

Suojelurahasto tukee 

paikallisia tekoja ja 

toimintaa Saaristomeren 

pelastamiseksi. Visiona 

on elinvoimainen meri ja 

saaristo, jossa on hyvä 

elää, saada elanto ja 

virkistyä.” 



• Perustettu marraskuussa 2007 osaksi Centrum Balticum -säätiötä

• Kerää lahjoituksia ja ohjaa varat paikallisiin, konkreettisiin 

vesiensuojeluhankkeisiin.

• Tavoitteena on rehevöitymisen pysäyttäminen ja vesien tilan yleinen 

paraneminen Saaristomerellä ja sen valuma-alueella. 

• Rahoittanut yli 50 vesiensuojeluhanketta (kosteikkojen 

rakentaminen, ruovikonleikkaukset, purojen kunnostus, neuvonta, 

jätevesisuunnitelmat, ympäristökasvatus)

Saaristomeren Suojelurahasto



1. Ravinnekuormituksen vähentäminen ja ravinteiden poisto

2. Tietoisuuden lisääminen Saaristomeren tilan parantamiseen

tähtäävistä konkreettisista hankkeista ja toimenpiteistä sekä

kansalaisaktiivisuuden lisääminen

•Osarahoittaja, perustelluissa tapauksissa myös koko rahoitus

•Keskimääräinen rahoitus n. 3 000 - 10 000€. Suurin myönnetty 
rahoitus ollut 40 000€ kolmen vuoden hankkeelle

Rahoituksen painopisteet ja periaatteet



•Rahoitushaku on jatkuva

•Saaristomeren Suojelurahaston hoitokunta käsittelee hakemuksia 

vähintään kaksi kertaa vuodessa. Käytännössä n. 5-6 krt vuodessa

• Yli 5000€ rahoituspäätöksissä Saaristomeren Suojelurahaston 

hoitokunta tekee esitykset Centrum Balticum -säätiön hallitukselle 

tuettavista hankkeista

•Hakeminen verkkosivujen lomakkeella tai sähköpostitse

•Hakemuksen tekemiseen ja hakemusluonnokseen voi pyytää apua ja 

kommentteja 

Rahoituksen hakeminen 



• Rahoitus maksetaan yhdessä tai 

useammassa erässä hankkeen päätyttyä. 

Perustellusta syystä voidaan maksaa 

ennakoidusti.

• Yhteinen viestintä

- Hankkeen viestintäsuunnitelma

- Viestintämateriaalia (kuvat, videot 

yms.) 

•Raportointi 

- Osoitettava, että avustus on käytetty  

sopimuksen mukaisesti

Rahoituspäätös            avustussopimus



• Tarkoitus madaltaa yrittäjien 

kynnystä ruokoliiketoiminnan 

aloittamiseen. 

• Selvitetään pilottialueen maa- ja 

vesialueiden omistusoikeudet ja 

tehdään sopimusmalli ruovikoiden 

kaupallisesta  hyötykäytöstä.

Turun AMK ”Järviruo’on poisto Saaristomereltä”

• Järviruo’on poisto parantaa merkittävästi vesiympäristöjen tilaa ja 

mahdollistaa aiemmin hyödyntämättömän materiaalin saatavuuden 

erilaisiin käyttötarkoituksiin (maanparannus, biopolttoaine jne.) Tavoitteina 

lisäksi elinvoimaisen maaseudun säilyminen, ympäristön tilan paraneminen 

ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö. 



•Plast i havet- var en turnerande 

miljöutställning som på ett lättbegripligt 

och imponerande sätt presenterade 

fakta om plastproblemet i världshaven. 

•Utställningen fungerade som en 

pedagogisk ansats för att lyfta fram 

plastproblemet i skolor i Åboland och 

engagera allmänheten (lokalsamhället) i 

frågor som berör vår allt ökande 

användning av plast. 

Skärgårdscentrum Korpoström ”Plast i havet” 



• Kompostoivien käymälöiden ja harmaavesien suodatusjärjestelmän 

rakentaminen Hålskärin leirisaareen.

• Vähentää alueen fosforikuormitusta. 

• Välillisenä tavoitteena lisäksi Saaristomeren käyttäjien valistaminen 

ja opastaminen. Hankkeen avulla koulutetaan toimintatapoja, joilla 

Saaristomeren käyttäjät pystyvät itse vaikuttamaan rehevöitymisen 

vähentämiseen. 

Turun Partiosissit ”Saaristomeri kuntoon oppien 

ja neuvoen”  



• Tavoitteena Tyrni-istutusten avulla vähentää 

eroosiota, hidastaa ja vähentää ravinteiden 

valumista pelloilta jokiin ja näin hidastaa 

Saaristomeren rehevöitymistä. 

• Huuhtoutuneen kiintoaineksen, ravinteiden 

sekä vierasaineiden merestä poistamista 

tehokkaampi menetelmä on sitoa valumavesien 

ainekset jokipenkkojen puskurivyöhykkeeseen 

biologisin keinoin, ja hyödyntää tästä saatava 

sato.

Turun yliopiston ja TurkuAMK:n ”Saaristomeren 

ravinnekuorman alentaminen joki-varsien tyrni-istutusten avulla”
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