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Roskat pois lumikuormista – Vesistönpuhdistukseen erikoistunut Clewat saa
Itämeriprojektin pääpotin
Ålandsbankenin Itämeriprojekti vastaanotti ennätysmäärän rahoitushakemuksia
Ålandsbankenin Itämeriprojektin rahoitushaulla on menestyksekäs vuosi: hakemuksia tuli
ennätykselliset 168 ja Itämeren tilaa parantavia hankkeita rahoitetaan huikealla summalla, jopa 500
000 eurolla.
Vesien puhdistukseen erikoistunut Clewat Oy saa tänä vuonna Ålandsbankenin Itämeriprojektin
suurimman yksittäisen rahoitussumman, 130 000 euroa. Rahoitus käytetään yhtiön innovatiivisen
lumensulatusmenetelmän kehittämiseen. Lumen mukana Itämereen päätyy talven aikana useita
tuhansia kiloja roskaa ja miljoonia mikromuovipartikkeleita.
Clewatin kaupallinen johtaja Marko Kärkkäinen kertoo, että Clewatin laitteen etu on siinä, että
lumensulatus itsessään on hiilidioksidipäästötöntä. Clewatin laitteistoa voidaan käyttää täysin
sähköenergialla, virtaavan veden voimaa hyödyntäen.
– Ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin katoamisen aiheuttamat ongelmat vaativat tehokkaita,
ympäristöystävällisiä ratkaisuja sekä asiantuntemusta, Kärkkäinen sanoo.
Rahoituksella kohti parempaa Itämerta
Kuluneen talven aikana Clewat ollut mukana sulattamassa sähköllä satoja kuorma-autollisia lunta
Helsingissä. Laitteen avulla lumesta on suodatettu lähes kaikki roskat, aina polkupyöristä nuppineulan
päihin. Nyt saatavan rahoituksen avulla Clewat pääsee testaamaan uutta, suurempaa versiota
ekologisesta lumensulattamisesta Itämeren rannoilla.

Clewat on ympäristöteknologiaan erikoistunut yritys, joka valmistaa aluksia vesistöjenpuhdistukseen.
Aluksilla voidaan siivota vesistöistä muoviroskaa, haittakasvillisuutta ja öljyä. Ålandsbankenin
Itämeriprojekti on jo aikaisempina vuosina rahoittanut Clewatin projekteja Itämeren tilan
parantamiseksi.
– Itämeri on meidän kotimeremme. Aletaan nyt tosissaan pitämään huolta omasta merestämme ja
sitten voimme viedä meillä toimivaksi osoitettuja ratkaisuja maailman merille, Kärkkäinen muistuttaa.
Itämeriprojektin tuomariston puheenjohtaja ja Ålandsbankenin Suomen johtaja Anne-Maria Salonius
iloitsee siitä, miten monipuolisilla ja mielikuvituksellisilla projekteilla Itämeren tilaa halutaan parantaa.
– Olemme iloisia, että voimme mahdollistaa monet merkitykselliset hankkeet. Yhdessä voimme
aikaansaada muutoksen, Salonius sanoo.
Kosteikkoja, tutkimushankkeita ja nuorten osallistamista
Maarianhaminan kaupunki saa Itämeriprojektilta 80 000 euron rahoituksen kosteikon
rakentamiseen Svibyhyn. Kosteikon avulla voidaan vähentää rehevöitymistä aiheuttavien ravinteiden
määrää, parantaa paikallista vesiympäristöä ja lisätä biodiversiteettiä.
– Tarvitsemme pieniä ja suuria tekoja, jotta saamme terveellisen Itämeren, Maarianhaminan
ympäristökoordinaattori Ulf Simolin kertoo.
Suomen ympäristökeskus SYKE saa 42 000 euroa merilintujen pesimäluotojen muovin määrän
tutkimiseen ja ympäristön puhdistamiseen. Sekä merilinnut että ympäristö kärsivät muoviroskan
määrästä.
– Olen tavattoman iloinen, että tässä hankkeessa pääsen tekemään työtä puolivuosisataisen
rakkauteni, lintujen, pariin ja niiden puolesta, kertoo hankkeessa mukana oleva erikoistutkija Seppo
Knuuttila.
Lasten ja nuorten projekteista Itämeriprojektin rahoituksen saa Rotary-yhteisön piiri 1410:n
Vesireppu-hanke, jonka tarkoituksena on saada lapset kiinnostumaan ympäristön ja oman
lähivesistön tilasta. Vesireppu-hanke saa Ålandsbankenin Itämeriprojektilta 5 000 euron rahoituksen.
– Rahoituksen avulla pystymme saamaan materiaalit kokoon sekä levittämään tuotteita ja tietoa
hankkeesta. Aiemmin olemme tehneet kaiken talkootyönä, rotarypiirin kuvernööri Anita Häggblom
kertoo.

Ålandsbanken tukee pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitaan
Itämeriprojektin tuomariston rahoituspäätösten tavoitteena on mahdollistaa pitkäkestoisia yhteistöitä
eri toimijoiden kanssa. Tänäkin vuonna Ålandsbanken tukee pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitaan yli
200 000 eurolla. Rahoituksen saavat muun muassa Baltic Sea Action Group, John Nurmisen
Säätiö

ja Race for The Baltic.
Itämeriprojektin rahoitus perustuu Ålandsbankenin Itämeritilien talletuksiin. Ålandsbanken lahjoittaa
vuosittain ympäristötyöhön summan, joka vastaa jopa 0,2 prosenttia kaikista Itämeritileillä olevista
talletuksista. Itämeriprojektin rahoitushaku järjestettiin vuonna 2020 kuudennen kerran. Vuosien
aikana Ålandsbanken on lahjoittanut jo lähes 2 800 000 euroa ympäristön hyväksi.
– Vuosittaisen rahoitushaun ja rahoitettavien hankkeiden ja toimijoiden kautta jokaisen asiakkaamme
talletukset konkretisoituvat Itämeren tilan parantamiseen ja ympäristönsuojeluun, Anne-Maria
Salonius kertoo.
Ålandsbankenin Itämeriprojektin rahoitushaun 2020 tulokset:
Vahtolanlahden kunnostussuunnitelma, 5 500 €
Rotary Vesireppu, 5 000 €
Ådans vänner, 10 000 €
Clewat, Snowhow -projekti, 130 000 €
Mariehamns stad, Svibyåns våtmark, 80 000 €
SYKE, Muovit merilintujen pesissä, 42 000 €
Baltic Sea Action Group, 80 000 €
Race for The Baltic, 50 000 €
WWF, 25 000 €
John Nurmisen Säätiö, 80 000 €
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Itämeriprojekti toimii terveemmän meren puolesta rahoittamalla hyviä ideoita ja lisäämällä tietoutta
Itämeren tilasta. Itämeriprojektin avulla Ålandsbanken haluaa kannustaa muita organisaatioita

kehittämään hyviä ideoita luonnon hyväksi.
Ympäristöprojektien tukeminen on ollut tärkeä osa Ålandsbankenin toimintaa jo vuodesta 1997. Tähän
mennessä Ålandsbanken on tukenut niin pienten kuin suurtenkin organisaatioiden tärkeää työtä
ympäristön hyväksi lähes 2 800 000 eurolla. Vuosittain pankki lahjoittaa ympäristötyöhön summan,
joka vastaa jopa 0,2 prosenttia kaikista Itämeritileillä olevista talletuksista.

