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Itämeren puolesta
Ilkka Herlin käyttää rahojaan ja yhteyksiään 
Itämeren pelastamiseen. Seuraavaksi uuden 
ajan ympäristönsuojelija aikoo iskeä kätensä 
kananpaskaan.

issä Itämeri, siellä 
Herlin.

Ilkka Herliniin, 
48, törmää tavan 
takaa erilaisissa 
Itämeren aluetta 
käsittelevissä ti-
laisuuksissa. Kun 

suljetun seminaarin aiheena on Itäme-
ren piirin turvallisuuspolitiikka, paikal-
la on Herlin. Kahvitauolla hän syöttää 
ajatuksiaan eri maista kotoisin oleville 
vaikuttajille.

Teksti Jarkko Vesikansa Kuvat Petri Kaipiainen
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◼ Mies ja maailman saastunein meri. 
Vielä 1990-luvulla Ilkka Herlin tunsi 
puhuvansa seinille vakuutellessaan, 
että valtiot ja yritykset voivat pelastaa 
Itämerta yhdessä. Nyt sanoma puree.
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Kalastus
Ekologisesti kestävät saaliskiintiöt.

Huviveneily
Septitankit, pohjamaalit ja 
polttoaineet.

Laivojen päästöt
Pakokaasujen typpi merkittävä 
rehevöittäjä. Teknologia puhdistuk-
seen olemassa. Jätevesipäästöt 
lopettava.

Kaliningradin jätevedet
Jätevesien puhdistus olematonta. 
Projekti jäänyt monta kertaa kesken, 
nyt Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankki (EBDR) viemässä 
hanketta eteenpäin.

Puolan kaupunkien 
jätevedet
EU:n siirtymäaika puhdistuksen 
parantamiseksi umpeen vasta 2015.

Puolan maatalous
EU:n myötä viljely tehostuu ja 
lannoitteiden käyttö kasvaa 
merkittävästi. Ravinnekuorma 
uhkaa kasvaa.

Baltian maiden 
jätevedet
EU:n siirtymäaika umpeen vasta 
2015.

Baltian maiden maatalous
Sama tilanne kuin Puolassa. 
Esimerkiksi kosteikkojen 
säilyttäminen tärkeää.

Ongelmajätteet 
Baltiassa ja Venäjällä
Haitallisten aineiden kertyminen 
eliöstöön on rehevöitymisen ohella 
Itämeren toinen paha ympäristöon-
gelma. Silakan ja lohen dioksiinipi-
toisuudet ylittävät jo ennestään 
EU:n enimmäispitoisuudet.

Teollinen eläintuotanto
Kasvava ongelma Pietarin ympä-
ristössä. Lannan hyödyntäminen 
energiantuotannossa, ravinteiden 
talteenotto ja päästökauppa. Pie-
tarin jätevesien kokoinen uhka Itä-
merelle.

Pietarin jätevedet
Tehokas fosforinpoisto suurimmille 
jätevedenpuhdistuslaitoksille. 
Projekti etenee hyvin, Suomesta 
työssä mukana ympäristö-
ministeriö, Kemira, John Nurmisen 
Säätiö ja sen tukijat.

Öljykuljetusten turvallisuus
Tehokkaampi kulunvalvonta, 
tiedonvälitys, yhteistoiminta, luotsien 
lisääminen. Riittävä varautuminen 
onnettomuuden seurauksiin.

Suomen maatalous
Suurin kotimainen ravinnekuor-
mittaja ja rannikkovesien paikalli-
nen rehevöittäjä.

Itämeren pahimmat ongelmakohteet

Kun EU-komissaari Olli Rehn käsittelee 
lounastilaisuudessa unionin laajentumi-
sen kipupisteitä, ravintolaan astelee Her-
lin.

Jos seminaareja ei ole tarjolla, Herlin 
kiertää levittämässä Itämeren pelastami-
sen sanomaa pienemmissä tapaamisissa.

Haastattelupäivänä hän on ehtinyt 
käydä Sitrassa ja lannoitetuottaja Kemi-
ra GrowHow’ssa. Sitrassa Herlin on tut-
kaillut erilaisten Itämeri-hankkeiden yh-
ty-mäkohtia, GrowHow’ssa taas kysellyt 
ratkaisuja Pietarin lähialueen lantaon-
gelmiin.

Herlin on Koneen omistajasukua ja las-
tinkäsittely-yritys Cargotecin hallituksen 

puheenjohtaja. Pörssiyhtiön suuromista-
jana ja yhtenä Suomen rikkaimmista ih-
misistä hän pystyy liikkumaan vaivatta yri-
tyspiireissä. Soitto vain ja ovet aukeavat, 
vaikka aiheena ei ole bisnes vaan ympäris-
tönsuojelu.

Politiikassakin Herlinillä on kiinnikkei-
tä, onhan hän Suomen keskustan jäsen. 
Talous- ja yrittäjyysasioissa sekä ympä-
ristö- ja Venäjä-kysymyksissä Herlin kuu-
luu puoleen keskeisiin taustavaikuttajiin. 
Hänen näkyvimpänä puoluetehtävänään 
on ollut Anneli Jäätteenmäen  (kesk) vaali-
kampanjan vetäminen 2003. Sen suurem-
piin poliittisiin saappaisiin hän ei ole ha-
lunnut hypätä.

Saarnaajaksi etujoukoissa
Cargotec vie paljon Herlinin aikaa, mutta 
onneksi yhtiön edustus- ja kokoustilat si-
jaitsevat etelähelsinkiläisessä jugendvil-
lassa, lähellä miehen kotia. Siirtymisiin ei 
mene liikaa aikaa. Näin sitä voi käyttää Itä-
meri-projektiin, joka on ollut jo vuosia Her-
linille kuin puolipäivätyö.

Herlin ei ole myöhäisherännäinen. Jo 
kymmenen vuotta hän sitten puhui Itäme-
ren ongelmista samoin sanoin kuin nyt. 
Kun monet vasta äimistelivät leviä, hän 
kannusti Suomea vauhdittamaan Pietarin 
seudun jätevesien puhdistamista ja torju-
maan fosforia sisältävien lietteiden valu-
mista Itämereen.

”Suomenlahden itäosiin sijoitettu mark-
ka toisi periaatteessa enemmän hyötyä kuin 
Suomeen sijoitettu markka”, Herlin täh-
densi Suomen Kuvalehdessä jo 1998. Tätä 
mieltä hän on yhä, vielä painokkaammin.

Kiire Itämeren pelastamiseksi on  kovem-
pi, joten suojelusatsaukset kannattaa koh-
distaa sinne, missä ne tuottavat parhaiten.

”Tietenkin myös kotipesä pitää hoitaa 
kuntoon”, Herlin sanoo. Hän viittaa Suo-
men maatalouden päästöjen vähentämi-
seen. ”Mutta se ei yksin riitä.”

Siksi hänen mielestään on turha voivo-
tella, miksi ulkopuolisten pitäisi tukea ri-
kastunutta Venäjää jätteiden puhdistami-
sessa. Edut ovat yhteisiä.

Samoin Herlin on yhä vakuuttuneempi 
siitä, etteivät ympäristön ja yritysten edut 
ole vastakkaisia. Nyt eletään yhä selvemmin 
aikakautta, jossa yritysten on virittäydyttävä 
aiempaa vakavammin yhteiskunta- ja ym-
päristövastuuseen.

Aika on tehnyt töitä hänen puolestaan. 
Herättelijän sanoma puree.

”Ilmastonmuutoksen johdosta on tajut-
tu ongelmien valtavuus. Tämä on herätellyt 
väkeä kaikkialla”, Herlin sanoo.

Itämeri ja Cargotec 
Ilkka Herlinillä olisi paljon vaihtoehtoja, mi-
hin keskittyä elämässään. Hänellä on rahaa, 
yhteyksiä, koulutusta, älyä ja sitkeyttä.

Herlin on 
vakuuttunut, 
etteivät ympäristön 
ja yritysten edut ole 
vastakkaisia.

◼ Herlinin uusi säätiö Baltic Sea 
Action Group on kartoittanut 
Itämeren ongelmia, joita val-
tiot, yritykset ja järjestöt voivat 
ratkoa yhteistyössä.

◼ ”Lapsenlapseni voivat vanhoilla päivillään uida puhtaassa Itämeressä”, Ilkka Herlin uskoo. 
Meren puhdistuminen kestää vuosikymmeniä, vaikka toimia sen pelastamiseksi vauhditettaisiin.

▶
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Herlinin omaisuuden arvon lasketaan ole-
van yli 500 miljoonaa euroa. Hän kuuluu si-
saruksineen suomalaisten rikkaiden kärki-
kymmenikköön, Koneen perillisinä.

Joku toinen eläisi Herlinin kengissä lois-
teliasta hurlumhei-elämää, joku ahertaisi 
uuden yritystoiminnan parissa euron kuvat 
silmissä.

Herliniä ohjaavat velvollisuudet, onhan 
hän perinyt rutkasti sekä aineellista että hen-
kistä pääomaa. Siksi hän on ottanut velvoit-
teekseen paitsi Koneesta lohkaistun Cargo-
tecin myös Itämeren.

Huoli Itämerestä ja ympäristöstä ei tarkoi-
ta, että Herlin olisi omistajana muuta pörs-
siväkeä pehmompi. Hän ymmärtää voiton 
takomisen ja kasvun välttämättömyyden. 
Niiden kiistäminen olisi tuhoisaa.

Herlin haluaa Cargotecin kasvavan las-
tinkäsittelyn globaaliksi jättiläiseksi, mutta 
samalla ympäristövastuulliseksi yrityksek-
si. Siitä kertoo sitoutuminen lastinkäsitte-
lylaitteiden, eli esimerkiksi konttitrukkien 
polttoaineenkulutuksen leikkaamiseen. Se 
ei Herlinin mielestä heikennä yhtiön mah-
dollisuuksia tuottaa omistajilleen rahaa, 
päinvastoin.

Itämeren Herlin unelmoi puhdistuvan, 
mutta ymmärtää sen voivan toteutua vain 
pitkällä aikavälillä.

”Lapsenlapseni voivat vanhoilla päivil-
lään uida puhtaassa meressä. Minä en sitä 
kuvittele kokevani. Itämeri on päässyt niin 
huonoon kuntoon. Ensin hankkeiden läpi-
vieminen vie aikaa ja sitten vielä itse puhdis-
tuminen.”

Uusi säätiö liikkeelle
Itämeren ongelmat ovat niin monitahoisia, 
että niitä havainnollistaakseen Herlin nap-
sauttaa kannettavan tietokoneen käyntiin. 
Istumme WIP Asset Managementin neuvot-
telutiloissa Lönnrotinkadulla. Täällä hoide-
taan Herlinin sijoituksia, mutta haudotaan 
myös suuria suunnitelmia Itämeren autta-
miseksi.

Herlin selaa esiin kartan Itämeren ongel-

makohteista. Niihin pitäisi pureutua laajalla 
yhteistyöllä, ja tätä Herlin kumppaneineen 
yrittää vauhdittaa.

 Kartta on uuden säätiön toiminnan perus-
ta. Säätiö on nimetty Baltic Sea Action Grou-
piksi (BSAG). Perustamispaperit ovat purek-
sittavana patentti- ja rekisterihallituksessa. 
Lähiviikkoina säätiölle valitaan hallitus.

Herlin on lahjoittanut säätiön toiminnan 
käynnistämiseen puoli miljoonaa euroa. Ra-
hoittajiksi ja yhteistyökumppaneiksi on lu-
pautunut parikymmentä yritystä, joista osa 
on jo aiemmin osallistunut Itämeren pelas-
tushankkeisiin. 

”Monenlaisilla yrityksillä on jotain osaa-
mista, jota voi käyttää tässä projektissa”, 
Herlin sanoo. Tavoitteena on löytyy uusia 
toimintamalleja Itämeren auttamiseksi se-
kä kehittää yksityisen ja julkisen sektorin 
yhteistyötä.

Säätiö aikoo iskeä kätensä paskaan. Sen 
keskeiseksi toiminta-alueeksi on valittu Pie-
tarin alueen kasvavan eläintuotanto. Se aihe-
uttaa valtavia fosforipäästöjä Itämereen.

”Jos jäteongelmaa ei ratkaista, kanaloista 
valuu jätettä Itämereen suoraan ja Laatokan 
kautta”, Herlin sanoo. 

Vauhdilla etenevä Pietarin jätevesien puh-
distaminen ei siis riitä. Uusia kasvavia uhkia 
on horisontissa.

Myyntityötä kulisseissa
Kun Herlin selostaa Itämeren ongelmia, ul-
kopuolinen putoaa helposti kyydistä. Fosfo-
ripäästöt, sisäinen kuormitus ja muut luon-

nontieteelliset faktat seuraavat toistaan. 
Herlin ei ole Al Goren tapainen, ympäristö-
ongelmista myyvän vetävästi kertova virtuoo-
si. Hän on ulosanniltaan melko kryptinen.

Herlin sopii paremmin harmaaksi (tai vih-
reäksi) eminenssiksi kuin esiintymislavojen 
kuninkaaksi. Kulisseista toimimisesta Her-
linillä on kirkas kuva, väittelihän hän 1993 
fi losofi an tohtoriksi äidinisästään, akatee-
mikko Kustaa Vilkunasta. Vilkuna oli vuosi-
kymmeniä Urho Kekkosen keskeisin tausta-
vaikuttaja, tasavallan takapiru.

Herlinillä ei ole kekkosta, johon ripustau-
tumalla hän ajaisi tavoitteitaan. Hän on si-
toutunut Itämereen ja kutsuu kaikkia – ran-
tavaltioita, yrityksiä ja tavallisia kansalaisia 
– talkoisiin meren pelastamiseksi.

”Vaikuttamisen ja yhteistyön kohteena 
ovat yhteiskunnan eri tahot, poliitikot, vir-
kamiehet ja yritykset. Tämä on tiedon kerää-
mistä ja sen pohjalta tehtävää myyntityötä”, 
Herlin luonnehtii urakointia.

Uusi vastuun aikakausi
Herlin uskoo, että ympäristön pelastami-
nen on sysännyt käyntiin uuden aikakau-
den.

”Globalisaatio on varsinaisesti eko-
logista globalisaatiota. Ympäristö pa-
kottaa laajaan yhteistyöhön. Taloudelli-
nen globalisaatio on vain pintavaahtoa. 
Tämä on todellinen gigatrendi”, hän sa-
noo.

Täysin vapaana mellastavan talouden 
aika on ohi, mutta niin on myös pakotta-
mispolitiikan. Yritykset nähdään Herlinin 
mukaan eri tavalla osana yhteiskuntaa kuin 
vuosikymmen sitten. 

 ”Vielä 1990-luvulla koin olevani aika yk-
sin vakuutellessani, että näitä asioita voi-
daan hoitaa yksissä tuumin, julkisen ja yk-
sityisen puolen yhteistyönä. Nyt tämä malli 
vahvistuu globaalien ongelmien ratkomi-
sessa. Olen huomannut sen Clintonin pro-
jektissa.”

”Yrityksissä nähdään, että jos ei ole toi-
mivaa yhteiskuntaa ja ympäristöä, nekin 
kärsivät. Jo oma etu pakottaa yritykset toi-
mimaan aiempaa aktiivisemmin ympäris-
töongelmien ratkaisemiseksi. Ennemmin 
tai myöhemmin tämä palautuu yrityksen 
viimeiselle riville.”

Herlin myötää, etteivät pörssiyritykset 
voi kirmata hankkeisiin, jotka eivät ole 
jossain mitassa osakkeenomistajien edun 
mukaisia. 

”En halua sellaista tyyliä peräänkuulut-
taa. Sellaisiin hankkeisiin tarvitaan toisen-
laisia organisaatiota.”

Yksityinen raha vauhdittajana
Yrityksiä pitää Herlinin mielestä ohjata 
sääntelyn voimalla, mutta kannustavilla 
normeilla, ei pakottamalla.

”Kun on menty taloudelliseen libera-
lismiin, pakottaminen ei toimi oikein 
missään asiassa. Yhteisten intressien po-
litiikka auttaa. On lähdettävä win-win-ajat-
telusta.”

Yritykset ja yksityinen raha voivat myös 
nopeuttaa ympäristöongelmien ratkomis-
ta. Tämän Herlin koki John Nurmisen sää-
tiössä, jonka puhdistamohanketta Pietaris-
sa hän rahoitti.

Puhdistamohankkeessa yksityinen raha 
vauhditti julkisten varojen ohjautumista 
samaan kohteeseen. Puhdistamiseen upo-

tetut voimavarat tulivat entistä tehokkaam-
paan käyttöön. 

”Me voidaan uudessa säätiössäkin kata-
lysoida, nopeuttaa toimintaa. Pystymme 
hankkimaan informaatiota ja yhdistämään 
ennakkoluulottomasti yritysten ja julkisten 
instituutioiden yhteistyötä”, Herlin visioi.

”Tämä tehostaa ja nopeuttaa Itämeren 
pelastamista ja säästää näin kustannuksia. 
Mitä myöhemmäksi toimet lykkäytyvät, sitä 
kalliimmaksi se tulee.”

Herlinillä on Itämerestä laajempikin 
unelma. 

”Itämerestä voisi tulla maailmanlaajui-
sesti positiivinen esimerkki, kuinka suoje-
lusta sovitaan yhdessä.” SK

    Ennen ympäristötuhon, kehitysmaiden ja muiden 
globaalien ongelmien puolesta pitivät ääntä yhden-
asianliikkeet ja yksittäiset aktivistit. Nyt liikkeellä ovat yhä 
voimallisemmin yritysmaailmaa lähellä olevat uuden ajan 
aktiivit, kuten Ilkka Herlin.

He kiinnittävät huomiota samoihin ongelmiin kuin vaih-
toehtoisemmat edeltäjänsä, mutta tarjoavat uudenlaisia 
ratkaisuja. He uskovat, että markkinat on kannustettavissa 
toimimaan hyvien tavoitteiden puolesta – tietyissä rajois-
sa. Uusien maailmanparantajien keskeisenä iskulauseena 
on yksityisen ja julkisen sektorin, poliitikkojen, virkamies-
ten ja yritysten yhteistoiminta laajojen ongelmien lievit-
tämiseksi ja poistamiseksi. Win-win, kaikki voittavat, he 
vakuuttavat.

Enää globaalien ongelmien ratkaisuksi ei tuputeta 
koko systeemin muuttamista, kuten uutta taloudellista 
järjestelmää tai sosialismia. Keskiössä ovat konkreettiset 
ja tehokkaat hankkeet, kuten köyhien aids-lääkkeet tai 
vedenpuhdistamot.

Gates suunnannäyttäjänä
Talouden globalisaatiosta eniten hyötyneet, siis posket-
tomasti rikastuneet, ovat maailmalla olleet ensimmäisinä 
kirmaamassa uuden ajan hyväntekeväisyyshankkeisiin.

Yhdysvaltain rikkaimmat miehet, Microsoft-miljardööri 
Bill Gates ja sijoitusvelho Warren Buff et lahjoittavat valta-
via summia kehitysmaiden terveydenhuollon ja koulutuk-
sen kehittämiseen.

Gatesin vuonna 2000 perustama säätiö on uuden ajan 
hyväntekeväisyyshankkeiden lippulaiva. Se vaikuttaa vuo-
sikymmeniä, sillä Gates on ilmoittanut lahjoittavansa vä-

hitellen valtaosan omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen, 
mutta vain hankkeisiin, joilla on vaikutusta. Sellaisina hän 
pitää esimerkiksi kehitysmaiden lasten rokottamista. 

Ruotsissa Herlinin kaltainen Itämeren pelastaja on Björn 
Carlsson, jolla on myös säätiö, Baltic Sea 2020.

Superrikastuneiden velvoite
”Taloudellisen liberalismin takia yksiin käsiin on kertynyt 
enemmän pääomia kuin ennen. On tervetullutta, että niitä 
ohjautuu uudenlaiseen hyväntekeväisyyteen”, Ilkka Herlin 
sanoo. 

”Uusi hyväntekeväisyys” luo Herlinin mukaan osaltaan 
edellytyksiä kestävälle globalisaatiolle.

Suomalaiset superrikkaat eivät ole vielä laajemmin syt-
tyneet globaaleille ja samalla paikallisille ongelmille. Uusia 
uhkia torjuvia säätiöitä on vähän.

Eräillä on nimikkosäätiöitä, kuten Björn ”Nalle” Wahl-
roosilla, jonka säätiö rahoittaa esimerkiksi taloustoimitta-
jien kouluttautumista ulkomailla. Myös kulttuurin tukijoita 
löytyy, kuten äskettäin gallerian avannut Antti Piippo. 
Kulttuuriperinteen säilyttämiseen tarkoitettujen varojen 
verovapauden puolesta lyö rumpua myös Elinkeinoelämän 
valtuuskunta Eva.

Monet IT-miljonäärit, kuten Risto Siilasmaa, ovat sijoit-
taneet varojaan pieniin ja lupaaviin kasvuyrityksiin. 

Herlinin viitoittamalla tiellä on tilaa. Mutta historian 
pyörät eivät liikahda pelkästään rikkaiden voimin, tar-
vitaan myös massoja. Ehkä Itämeri kaipaa vielä omaa Al 
Gorea, sytyttävää tähteä, kuten Ulkopoliittisen instituutin 
Tapani Vaahtoranta on esittänyt. ▪ 

Jarkko Vesikansa

Markkina-ajan hyväntekijät

▶
◼ ”Taloudellinen globalisaatio 
on pintavaahtoa”, Herlin arvelee. 
Hänen mukaansa ympäristöhaasteet 
laajentavat ja syventävät 
maailmanlaajuista yhteistyötä 
entistä väkevämmin.

”Mitä myöhemmäksi 
toimet lykkääntyvät, 
sitä kalliimmaksi 
tämä tulee.”

suomenkuvalehti.fi 

netti
▶ Katso, miten
Itämeri pelastetaan
verkossa.

▶
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lkka Herlin liittyi viime syksynä Yhdys-
valtain entisen presidentin Bill Clin-
tonin perustaman hyväntekeväisyys-
järjestön Clinton Global Initiativen 
jäseneksi ensimmäisenä suomalaise-

na yritysjohtajana.
Kolme vuotta sitten perustettu järjestö 

keskittyy ympäristökysymyksiin, köyhyy-
den poistamiseen, koulutukseen ja ter-
veydenhuoltoon. Sen jäseniksi kutsutaan 
yritysjohtajia, jotka sitoutuvat omasta tai 
yrityksensä puolesta jonkin polttavan 
yhteiskunnallisen ongelman korjaami-
seen.

Herlin on maailman johtavan lastinkä-
sittelyjärjestelmiä valmistavan yhtiön, Car-
gotecin hallituksen puheenjohtaja. Hän 
sitoutui siihen, että yhtiö alentaa valmis-
tamiensa laitteiden polttoaineenkulutus-
ta niin paljon, että kymmenessä vuodessa 
säästyy miljoona barrelia öljyä. Tavoitteena 
on vähentää riippuvuutta öljystä ja supistaa 
kasvihuonepäästöjä.

”Pyrimme kehittämään energiatehok-
kuutta tutkimustyöllä ja konekantaa vaih-
tamalla. Clintonin hankkeessa on kysymys 
siitä, että yhtiöt sitoutuvat toimintaan, joka 
tähtää esimerkiksi päästöjen vähentämi-
seen tai aidsin torjuntaan”, Herlin sanoo.

Tunnetuin clintonilainen lienee britti-
läisen Virgin-viihdekonsernin pääomis-
taja Richard Branson. Hän on luvannut 

lahjoittaa lento- ja junayhtiöidensä kym-
menen vuoden voitot päästöttömän lento-
konemoottorin ja vaihtoehtoisten energia-
muotojen kehittämiseen.

Yksi Virgin Trains -yhtiön junista käyttää 
jo nyt 20-prosenttista biodieseliä. Branso-
nin mukaan yhtiön tavoitteena on siirtyä 
kokonaan biopolttoaineisiin. Hän suun-
nittelee myös koelentoa biopolttoainetta 
käyttävällä Boeing 747 -matkustajakoneel-
la osoittaakseen, että se on ylipäätään mah-
dollista.

Bransonin rahoilla on tosin kysyntää 
myös muualla – hän on luvannut osallis-
tua merkittävällä summalla Yhdysvaltain 
asuntoluottokriisin takia takia konkurssin 
partaalle ajautuneen brittiläisen Northern 
Rock -pankin pelastamiseen.

Intel, Cisco ja Coca Cola
Clinton kutsui syksyllä järjestönsä vuosi-
kokoukseen New Yorkiin noin tuhat yritys-
johtajaa, poliitikkoa ja erilaisten kansalais-
järjestöjen edustajaa. Hän sai kokoon 245 
uutta sitoumusta, joiden laskennallinen ar-
vo nousee yli viiteen miljardiin euroon.

Kaavaillut hankkeet vaikuttavat Clinto-
nin mukaan noin sadan miljoonan ihmi-
sen elämään eri puolilla maailmaa, etenkin 
kehitysmaissa.

Yksi tämän vuoden osallistujista oli tie-
totekniikkayhtiö Intel, joka lupasi auttaa 
1,5 miljoonaa opettajaa käyttämään uutta 
tietotekniikkaa kouluissa 15 eri maassa. 
Coca Cola sitoutui viideksi vuodeksi met-
sien suojeluun Meksikossa ja Brasiliassa. 
Standard Chartered Bank sitoutui rahoitta-
maan energiahankkeita Aasiassa, Afrikassa 
ja Lähi-idässä.

Myös kymmenet järjestöt sekä esimer-
kiksi Norjan pääministeri Jens Stoltenberg 
ja Sambian presidentin puoliso Maureen 
K. Mwanawasa ovat sitoutuneet erilaisiin 
hankkeisiin.

Clintonin järjestön kautta tuetaan tänä 
vuonna myös YK:n pakolaisjärjestön UN-
HCR:n kampanjaa, jonka tarkoituksena 
on järjestää pakolaislapsille kouluopetus-
ta. SK

Clintonin talkoissa

Teksti Teppo Tiilikainen

Yhdysvaltain 
entinen presidentti 
Bill Clinton kutsui 
Ilkka Herlinin 
yritysmaailman 
ilmastotalkoisiin.

◼ Virgin-yhtiöiden pääomistaja 
Richard Branson on luvannut lahjoittaa 
juna- ja lentoyhtiöidensä kymmenen 
vuoden voitot ilmastonmuutoksen 
vastaiseen kamppailuun.
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