Zer°emssion – Race against sea pollution
Purjehtijoille meri on elämän lähde, mutta me olemme nähneet elämän hiipuvan.
Kirkkaiden vesien sijaan kellumme roskameressä. Satamat ja rannat ovat täynnä
muovijätettä, peräsimeen ei enää tartu merilevää, vaan roskia. Me emme enää
voi ummistaa silmiämme.
Zer°emission – kilpapurjehdus merten saastumista vastaan on alkanut.
Zer°emission projektin tarkoituksena on innostaa purjehtijat, kilpailuyleisö, satamat ja
yhteistyökumppanit osallistumaan työhön merten pudistuksen puolesta. Kasvatamme
tietoisuutta mertemme tilasta ja tarjoamme alustan keskustelulle.
Zer°emission jalkautuu sinne, missä tapahtuu. Tiimi osallistuu merkittäviin
purjehduskilpailuihin vuosien 2019-2020 aikana modernilla TP52-luokan kilpaveneellä ja
rantautuu neljääntoista kilpailusatamaan kaksivuotisen projektin aikana. Tapahtumiin
osallistuminen tekee työstä puhtaampien merien puolesta näkyvää ja osallistavaa.
Zer°emissionin projekti tuo tapahtumasatamiin Wärtsilän lahjoittaman Seabin meriroskiksen puhdistamaan satama-altaan vettä. Myös miehistö on sitoutunut tekoihin
puhtaampien merien puolesta mm. siivoamalla satama-altaita ja rantoja. Roskat lajitellaan
ja toimitetaan asianmukaisesti eteenpäin jätteiden käsittelyyn.
Zer°emission tarjoaa yhteistyökumppaneilleen konkreettisen mahdollisuuden jalkautua
purjehtijoiden ja kilpailuyleisön joukkoon. Mahdollisuuksien mukaan kilpailusatamissa
pyritään järjestämään tietoiskuja ja osallistamaan kävijöitä merten puhdistustalkoisiin.
Toiminta ei rajoitu ainoastaan tapahtumapaikoille, vaan vahva tiedottaminen ja
osallistaminen on oleellinen osa projektia.
Zer°emission yhteisö koostuu purjehtijoista ja media-alan ammattilaisista, joilla on vain
yksi tehtävä. Voittaa kilpailu merten saastumista vastaan. Zer°emission -miehistön yksi
jäsenistä on purjehduksesta Atlantin ylityksellä innostunut Mikko Leppilampi. Leppilampi
haluaa omalla panoksellaan lisätä tietoisuutta meriemme tilasta ja osallistua työhön
puhtaampien merien puolesta.
Zer°emission -hankkeen toiminnan johtaja Samuli Leisti on liikkunut merellä lähes
40 vuotta, jonka aikana hän on nähnyt huolestuttavan muutoksen vesistöjen tilassa.
"Meidän on toimittava nyt eikä vain suunniteltava tekoja puhtauden puolesta. Purjehdus
on mielestäni yksi sopivimmista urheilulajeista toimimaan vesien puhtauden puolesta.
Luonto antaa meille hienon mahdollisuuden harrastaa ja meidän on annettava takaisin.
Haluamme Zer°emission -projektin kautta tehdä konkreettisia ja helposti havaittavia
tekoja puhtauden eteen, ja motivoida muitakin tuomaan oma panoksensa merien ja
ilmaston puhdistustalkoisiin."
Tänä vuonna 185. vuoden merkkipaaluaan juhlistanut Wärtsilä toimii puhtaamman
ympäristön puolesta kehittämällä älykästä teknologiaa. "Puhdas ympäristö on meille
tärkeää, ja sen edistäminen ohjaa liiketoimintaamme ja kaikkia päätöksiämme. Oman
yritystoimintamme lisäksi pystymme vaikuttamaan ympäristön – ja meriemme – tilaan
myös näillä erityisillä yhteistyöhankkeilla, joissa olemme olleet mukana Seabin Projectin

ja nyt Zer°emission-hankkeen kanssa. Tällainen voimien yhdistäminen ympäristön
puolesta on mielestämme oikea suunta," kertoo viestintäjohtaja Atte Palomäki.
Wärtsilän lisäksi projektin yhteistykumppaneina ja mahdollistajina toimivat mm.
Mercedes-Benz, Finnlines, North Sails, SAS.COM, B&G ja B1G
Lisätietoja: Zer°emission, Samuli Leisti, puh 040 746 0958, samuli@zer0emission.com
Mediamateriaali: http://zer0emission.com/zer0emission-pressrelease/
Zer°emission – Race against sea pollution
2019 Helsinki | Tallinna | Tukholma | Hanko | Sandhamn | Lahti | Oxelosund | Turku
2020 Helsinki | Tukholma | Palma | St. Tropez | Sydney | Hobart

