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Jatkuu seuraavalle sivulle....

 M yös Auroranlinnan tekninen isän-
nöitsijä Rauno Kadenius on joutunut 
paneutumaan tuholaisongelmaan. 

Hän tietää, että ikäviä pikkuvieraita voi löytyä 
Euroopastakin ja jopa loistoluokan hotelleista 
ja luksusasunnoista. Kutsumaton tuholaisvie-
ras voi tulla kotiin monen portaan kautta eli 
olla alkujaan lähtöisin aivan eri paikasta kuin 
mistä se tarttuu mukaan.

– Kierrätyskalusteet ovat yksi 
riski, mutta yhtä lailla tuholainen on 
voinut tarttua jostain niille sopiviin 
tuontitavaroihin tai niiden pakkauk-
siin. Kaikkialla on siksi syytä katsoa 
tarkkaan ympärilleen ja tutkia, onko 
majapaikassa tai vaikkapa huonekalussa, 
jota on viemässä kotiinsa, merkkejä ei-toivo-
tuista vieraista, Kadenius korostaa.

Auroranlinna tekee tuholaistorjunnassa 
yhteistyötä Rentokil Oy:n kanssa. Yhtiön tek-
ninen johtaja Jouni Siltala tähdentää, että kai-
kista havaintoepäilystäkin on syytä tehdä heti 
ilmoitus Auroranlinnan vikailmoituspalveluun 
010 286 6245. Näin tuholaisten leviäminen 
voidaan ehkäistä. Tuholaisten olemassaoloa ei 
ole mitään syytä hävetä eikä salata.

– Usein asiantuntijamme tutkivat myös 
muita asuntoja kuin torjuntatilauksen tehneen. 
Toimenpiteet päätetään aina tapauskohtaisesti 
kokonaisuutena. Torjunta pitää tehdä riittävän 
laajalti, ettei ongelma jää muhimaan talossa, 
Siltala esittelee.

– Osa kutsumattomista vieraista on kuiten-
kin vaarattomia. Sokeritoukkia, joista meille 
tulee onneksi eniten havaintoja, varten em-

Tuholaiset palasivat kaupunkiin
Siisteyskään ei ikävä kyllä estä seinäluteiden, russakoiden, jauhokoisojen, torakoiden yms. 
pääsemistä koteihin. Esimerkiksi matkoilta on tullut usein mukana ikäviä tuliaisia.  Tuholaiset 
saattavat ilman nopeaa ja tehokasta torjuntaa levitä  äkkiä jopa koko taloon. 
 Tavaroiden ja kodin säännöllinen tarkistaminen ja  kaikista tuholaisepäilyistä 
 ilmoittaminen heti paikalla on suurta viisautta.

me tilaa torjuntaa juuri tästä 
syystä. Niitä tahtoo olla tie-

tynikäisissä taloissa, Kadenius lisää.

Torjunta on asukkaan etu. Niin Kadeni-
us kuin Siltalakin korostavat, että asuntoihin 
on päästävä silloin, kun niissä on ilmoitettu 
tehtävän torjuntaa, ja että asunnon pitäisi olla 
ennalta ohjeistetussa kunnossa. Kun ohjeissa 
esimerkiksi pyydetään vetämään huonekalut 
irti seinästä, se kannattaa tehdä, jotta torjunta-
työn tekijä voi tehdä työnsä kunnolla. Sama-
ten annetut varoajat ja ohjeet elintarvikkeiden 
tai irtaimiston käsittelystä on aiheellista ottaa 
tosissaan.

– Ikävä puoli asiassa on, että pahimmillaan 
torjunta voi vaatia koko irtaimiston käsittelyn 
ja tuhoamisenkin. Jos esimerkiksi huoneka-
luihin on pesiytynyt seinäluteita, huonekalut 
pitää hävittää. Samaten saastuneet elintarvik-
keet kannattaa hävittää. Tekstiilit sen sijaan 
puhdistuvat 60 asteen pesussa tai pakastamalla 
ja puhdistamalla sen jälkeen, Kadenius toteaa.

Tuholaisia voi olla sängyssä, ruoka-
kaapissa ja vaatteissa. Rentokil Oy:llä 
tunnistamisohjeita, jotka on koottu myös 
 Auroranlinnan nettisivuille asukkaiden avuksi. 
Näistä tuholaisista ehkä ikävin on seinälude, 
joka puree nukkuvia ihmisiä. Puremaan ei 
 herää, mutta sen jäljet näkyvät iholla. Lutei-
ta voi löytyä harvoin käytetyistä tai keholla 
pidettävistä vaatteista, huonekaluista, matka-
tavaroista, vuodevaatteista, päällysvaatteis-
ta ja esimerkiksi taulujen ja seinävaatteiden 
taustoista ja verhoista. Niissä voi olla tummia 
ulostejälkiä ja sängyn alapuolella rakenteissa 
myös litteitä pyöreähköjä nahkakuoria, jotka 
on hylätty uutta nahkaa luotaessa. Jos luteista 
ei löydy merkkejä, mutta asunnossa on hyppi-
viä pikku eläviä, voi kyse olla kirpuista.

Keittiössä voi nähdä noin sentin mittaisia 
vaaleita toukkia tai hieman kömpelösti lentä-
viä hyönteisiä, jolloin on syytä epäillä jauho- 
tai muun koisaperhosen pesiytyneen kaapin 
kuivaelintarvikkeisiin. Pienet kuoriaiset keitti-
ön tasoilla tai hyllyillä taas voivat olla häröjä. 
Jos samoja otuksia on esim. riisin tai hiuta-
leiden seassa, on kotiisi tullut ehkä riisihärö, 
hinkalokuoriainen tai jyväkärsäkäs.

Vaatekaapissa taas puuvilla-asusteeseen 
voi tulla yllättäen reikä. Jos lattialla on raidal-
linen toukka, olet ehkä saanut kotiisi turkis-

F Seinälude on ikävä ”verenimijä”, jos se 

pääsee pesiytymään sänkyyn. Lude nimittäin 

puree nukkuvia ihmisiä. Nyt niitä on löytynyt 

Lapin hiihtokeskuksistakin.

G Luteita voi tulla esim. matkatavaroiden mukana. Sänky on yksi 

luteen lempipaikoista. Pikkukuvassa ylhäällä on varma tunniste eli 

luteen ulostetta, jota ei tutkittavasta sängystä onneksi löytynyt.

H Vaatehuoneesta voi 

löytyä turkis-

kuoriaisen 

toukkia.



Kaikkien oma viikko

 T ämän vuoden energiansäästöviikkoa vietetään 
6.-11.10. Vaikka teemaviikko ja viikon teema 
tuntuu ehkä asialta, johon yksittäinen ihminen 

ei juuri voi vaikuttaa, totuus on kuitenkin ihan muuta. 
Jokainen Auroranlinnan omistamassa asunnossa asu-
va tai toimitilassa työskentelevä voi nimittäin tuoda 
 helposti oman panoksensa ilmastonmuutoksen torjun-
taan, luonnonvarojen säästämiseen ja elinympäristöm-
me parantamiseen. Samalla voitte ehkä saada vähän 
lisää rahaa johonkin itsellenne kivaan.

Energiansäästö on monen pienen asian summa. Ehkä 
helpointa on aloittaa lämpimän veden käytöstä. Veden 
lämmitys vie noin 20 % koko talon lämmitysenergian 
kulutuksesta. Käytetystä vedestä menee peseytymiseen 
liki 40 %, keittiössä reilu 20 % ja pyykinpesuun 13 %. Jos 
peseydyttäessä suihku laitetaan kiinni saippuan, sham-
poon ja hoitoaineen levittämisen ajaksi, säästetään jo 
merkittävästi lämmintä vettä. Jos ei pestä astioita eikä 
pyykkiä juoksevan veden alla, päästään myös isoon sääs-
töön. Kun koneet eivät ole vajaita astioita ja pyykkiä pes-
täessä, vähenee veden kuluminen jälleen merkittävästi.

Asunnon lämpötilan alentaminen asteella tai kahdella 
kääntämällä termostaattia sääntörajan alareunaan tuo 
mittavat säästöt, jos toimenpide tehdään suuressa mää-
rässä koteja. Yleensä lämpötilan lasku myös  parantaa 
viihtyvyyttä etenkin makuuhuoneissa. Erityisen hyödyl-
listä on, että asuntoa ei pidetä liian kuumana ja sitten 
tuuleteta liikalämpöä ulos harakoiden iloksi.

Energiaa säästävät lamput ja erilaisten laitteiden sam-
muttaminen stand by tilaan jättämisen sijaan kuuluvat 
myös kodin helppojen energiansäästökeinojen joukkoon. 
Hyödyllistä on myös, jos pikkumatkat kuljetaan jalan 
tai vaikka fillarilla oman auton sijaan. Jos kaupunkilii-
kenteessä suositaan vaikka HSL:n reittioppaan neuvo-
mia julkisia yhteyksiä, saadaan energiansäästön lisäksi 
parempaa kaupunki-ilmaa. Myös harkitseva ostaminen 
auttaa. Esimerkiksi hukkaan heitetty ruoka vaatii niin 
sen raaka-aineita kasvatettaessa kuin siinä prosessissa, 
jonka aikana raaka-aine kulkeutuu maatiloilta lautaselle, 
paljon energiaa.

Meille Auroranlinnassa töissä oleville jokainen työ-
viikko on tavallaan energiansäästöviikko, kun kehitäm-
me toimintaamme ja kiinteistöjämme omistajamme eli 
Helsingin kaupungin kunnianhimoisten ympäristö-, 
elinkaariedullisuus- sekä energiansäästötavoitteiden 
mukaisesti. Mietimme asioita ottaen tämän yhteisen 
ympäristömme tilan huomioon päätöksiä tehdessämme. 
Tähän ajattelutapaan haastan nyt myös Sinut.

Hyvää energiansäästöviikkoa ja syksyä teille kaikille 
lehtisemme lukijoille. •

Leena Raineranta, toimitusjohtaja
Kiinteistö Oy Auroranlinna
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Jatkuu edelliseltä sivulta....

 A jatus kaupungin työnteki-
jöille tarjottavista asunnoista 
syntyi Helsingissä jo ennen 

Suomen itsenäistymistä. Nykyisin 
 Auroranlinnan omistuksessa oleva 
Porvoonkadun ja Kirstinkujan kul-
massa oleva puutalokortteli on työsuh-
deasumisen edelläkävijä Helsingissä. 
Vuonna 1910 valmistunut Porvoon-
katu 12 täyttää tänä vuonna 105 vuotta.

Helsingin kaupunki rakennutti 
korttelin asuintalot kohentaakseen 
oman työväkensä asuin- ja elinoloja. 
Asunnot olivat laadukkaita senaikais-
ten mittarien mukaan. Niihin muutti 
pääosin suurperheisiä ja pitkään kau-
punkia palvelleita työmiehiä. Vuokra 
ei ollut alueen edullisimmasta päästä 
ja hellahuoneen asunnot olivat nyky-
tottumuksiin verrattuna ahtaita, mutta 
asukkaat olivat tyytyväisiä. Kirstin-
kuja 4:ssä toimii työväen asuntomu-

seo, jossa voi kurkistaa talojen arkeen 
1910-luvulta aina 1970-luvulle asti. 
Yhdeksän hellahuonetta on sisustettu 
eri aikakausien kodeiksi.

Helsingin kaupunki vuokraa yhä 
asuntoja työntekijöilleen, usein eten-
kin auttaakseen uutta työntekijää 
pääsemään arkeen kiinni. Kaupunki 
vuokraa merkittävän osan työntekijöil-
leen välittämistään asunnoista omista-
maltaan KOy Auroranlinnalta, jonka 
asunnoista noin 75 prosenttia on nyt 
kaupungin työntekijöiden käytössä. 
Selvästi eniten Auroranlinnan talojen 
asukkaista työskentelee sosiaali- ja 
terveysvirastossa. Toiseksi isoin asun-
tojen vuokraaja on varhaiskasvatus-
virasto. Myös esimerkiksi opetusvi-
rasto ja kaupungin liikelaitokset ovat 
helpottaneet rekrytointiaan hyödyntä-
mällä  Auroranlinnan asuntoja. •

Työsuhdeasumisen  
edelläkävijä 105-vuotias

kuoriaisen. Asia varmistuu, jos kotoa 
löytyy samannäköisiä tyhjiä toukan 
kuoria. Oljenkeltainen pieni perhonen 
taas voi merkitä, että vaatekoi on löytä-
nyt kotiisi. Koi pitää etenkin luonnon-
kuitutekstiileistä 

Myös torakat ja russakat ovat tul-
leet monien matkatavaroiden mukana 
 koteihin. Lisäksi ne ovat vikkeläjalkai-
sia ja leviävät helposti asunnosta toi-
seen. Niitä on syytä epäillä, jos keitti-
össä, wc:ssä tai kylpyhuoneessa joku 
hyönteinen pujahtaa nopeasti kaapin tai 
listan taakse. Jos keittiössä on lisäksi 
kaappien saumoissa pieniä hyönteisen 
ulostejälkiä, epäilys vahvistuu.

Normaalitapauksissa torjuntaku-
lut maksaa kiinteistönomistaja. 
Asukkaan irtaimiston vahingot jäävät 
kuitenkin asukkaan tai asukkaan vakuu-
tusyhtiön korvattaviksi. Ihan rahankin 
takia on siis syytä olla yhteydessä 
 Auroranlinnan vikailmoituspalveluun 
heti, jos vähänkin epäilee tuholaisia.

– Oikeusoppineet ovat todenneet, 
että asukas voidaan jopa katsoa toi-
mineen tuottamuksellisesti, jos hän ei 
ilmoita tuholaisista heti. Tuottamuksel-
linen vahinko voi johtaa korvausvel-
vollisuuteen. Tuholaisvahingot voivat 
olla mittavat, Kadenius tietää. •
Lue lisää auroranlinna.fi > Uutiset

G Vanhimmat asunnot olivat  hellahuoneita, jotka muuttuivat yöksi  koko 

 perheen yhteiseksi makuu huoneeksi. Koko keittiö on nähtävissä  oikeassa 

nurkassa ja muut tilat pääosin siitä vasemmalle. Tämäkin  koti on  nähtävissä 

Työväen asuntomuseossa Kirstikuja 4:ssä.



 A irbnb-majoituspalvelusta on tullut 
kiinnostava vaihtoehto mahdolli-
suutena tienata ylimääräistä rahaa 

omalla asunnolla sekä suunnitellessa omia 
matkoja. Auroranlinnan asuntoja ei kuiten-
kaan voi vuokrata palvelun kautta. Vuokra-
sopimuksen ehdot kieltävät yksiselitteisesti 
tällaisen jälleenvuokrauksen.

– Auroranlinnan omistamat vuokra-asun-
not on tarkoitettu asuinkäyttöön. Auroranlin-
nan asunnoista pääosa vuokrataan kaupungin 
työntekijöille. Jo siltä pohjalta on ymmärret-
tävää, että vuokrasopimusehdoissa kielletään 
Airbnb-palvelun tapainen asunnon käyttö 
ansaintatarkoituksiin, selventää vuokraus-
perusteita Auroranlinnan isännöitsijä Anne 
Juuti.

– On täysin sallittua, jos asukas ha-
luaa tarjota veloituksetta nukkuma-
paikkaa jollekin matkailijalle silloin tällöin. 
Mutta jos asunto löytyy esimerkiksi Airbnb:n 

 kaupallisesta majoituspalvelusta, rikkoo asu-
kas vuokrasopimusta. Vuokralaisen on tärke-
ää tietää, että tämä on jo peruste vuokrasopi-
muksen purkamiselle.

– Poikkeustilanteessa, esimerkiksi asuk-
kaan lähtiessä määräajaksi ulkomaille opis-
kelemaan, voidaan myöntää väliaikainen 
jälleenvuokrauslupa. Tällöinkin asukkaan 
on haettava jälleenvuokraukseen lupaa 
vuokranantajalta. Anomus on perusteltava ja 
 todistettava riittävin asiakirjoin, esimerkiksi 
opiskelutodistuksella.

– Sama periaate koskee myös liike-
huoneistoja. Auroranlinnan talossa olevas-
ta tilasta vuokasopimuksen tehnyt yrittäjä 
ei voi luovuttaa tilaa jollekin toiselle yrit-
täjälle. Siirto on toki mahdollinen, mutta 
silloin myös liikehuoneiston vuokrasopimus 
on päätettävä, ja vuokrasopimus on tehtävä 
uudestaan seuraavan yrittäjän kanssa. •

Asuntoa ei voi pitää hotellina

 H eka-alueyhtiöt vastaavat kiinteistöjen 
ns. yleishuollosta noin 80 prosentissa 
Auroranlinnan taloista. Kun kiinteis-

töjen palvelusopimukset on aikoinaan tehty 
yksittäisten kiinteistöyhtiöiden ja yksittäisten 
kaupungin kiinteistöyhtiöiden välillä, on so-
pimuksissa ollut kiinteistökohtaisia eroja. Nyt 
jo tehty työ ja se työ, joka vielä tehdään mui-
den kuin Heka-alueyhtiöiden hoidossa olevi-
en  talojen kanssa, yhtenäistää palvelupaketit 
 samanlaisiksi kaikissa taloissa.

– Ensiksi on muistutettava, että kaikki 
vikailmoitukset ja palvelupyynnöt tehdään 
edelleen Auroranlinnan 24/7-vikailmoitus-
palveluun joko puhelimitse numeroon 
010 286 6245 tai netin vikailmoituslomak-
keella. Netissä lomake löytyy oman kohteen 
 kohdesivulta, tähdentää Auroranlinnan tekni-
nen isännöitsijä Rauno Kadenius.

– Vikailmoituspalvelu ohjaa työt eteenpäin 
oikeaan paikkaan. Käytännössä ns. yleishuolto 
ja erikoishuolto on nyt sopimuksissa eriytetty 
niin, että Heka-alueyhtiöt hoitavat yleishuollon 
ja erityisosaamista työt menevät sen puolen 
kumppaneille. Usein Hekan tai yksityisen pal-
veluntuottajan huoltohenkilö tulee kuitenkin 
ensin paikalle ja arvioi, tarvitaanko työssä 
 erikoishuoltoliikettä. Jos tarvitaan, tehdään 

Kiinteistöpalveluihin sama tekemisen meininki
Auroranlinna ja kiinteistönhoitopalveluita tekevät Heka-alueyhtiöt ovat päivittäneet kiinteistön-
hoitosopimukset. Nyt kaikissa Heka-yhtiöiden hoitamissa taloissa on samanlaiset kiinteistö-
palvelusopimukset. Asukkaille työ näkyy toivon mukaan entistäkin parempana ja nopeampana 
palveluna.

erikoisliikkeelle työmääräin, Kadenius esitte-
lee prosessia.

– Vikailmoituspalvelun käyttäminen on tär-
keää, että kaikki palvelupyynnöt kirjautuvat 
sähköiseen huoltokirja ja että me Auroranlin-
nassakin voimme valvoa tilannetta. Jos asia 
vain sanotaan pihalla huoltohenkilölle, se voi 
jonkun kiiretehtävän myötä jopa unohtua. On 
myös hyvä muistaa, että huoltohistoria kertoo 
meille paljon talon kunnosta ja sen korjaustar-
peista, Kadenius korostaa.

Uudet palvelusopimukset eivät vaikuta 
suoraan asukkaiden toimintaan mitenkään. 
Välillisesti muutos varmistaa, että kaikissa 
taloissa tehdään samat työt samalla palveluta-
solla. Rauno Kadenius uskoo, että yleishuollon 
toiminta tehostuu ja nopeutuu, kun tehtävän-
kuvaukset on selkiytetty ja yhdenmukaistettu.

Yleis- ja erikoishuollon tehtävien eriyttämi-
nen tähtää samaan lopputulokseen. Esimerkiksi 
roskien siivous pihalta kuuluu yleishuoltoon, 
nurmikon leikkuu ja  istutusten hoito taas viher-
työt tekevälle erikoisliikkeelle. Erikoishuollon 
tehtäviä ovat myös esimerkiksi kattojen kuntojen 
seuranta ja huolto ja monet talotekniikan työt.

– Seuraava asukastyytyväisyystutkimus 
tietysti kertoo meille jo paljon, onko muutos 

G Piha-alueen siisteyden seuranta on yksi 

osa yleishuollon tehtäviä. Usein huoltomiehen 

päivä alkaa paikkojen tarkastuskierroksella ja 

samalla havaittujen roskien siivouksella.

tuonut halutunkaltaista myönteistä kehitystä. 
Auroranlinnan nettisivuilla on myös palaute-
lomake, jonka avulla asukkaat voivat antaa 
palautetta esimerkiksi kiinteistönhoidosta ja 
siivouksesta. Myös myönteinen palaute on 
sallittua, Rauno Kadenius vinkkaa. •

G Porvoonkatu 12:n asuntoja on remontoitu 

vuosien varrella. Tämän asunnon keittiötilas-

sa remontti oli jo pitkällä syyskuussa 2015.



 E ri materiaaleista tehtyjen pakkausten 
keruu uusiokäyttöä varten tapahtuu 
 lakimääräisesti tuottajan vastuulla. 

Suomessa kaupan ja teollisuuden järjestöt 
ovat perustaneet Suomen Pakkauskierrätys 
RINKI Oy:n hoitamaan käytännössä pakka-
usten keräyksen. RINKI ja pääkaupunkiseu-
dun jätehuollosta vastaava HSY ovat sopineet, 
että RINKI ottaa vastuulleen aiemmat HSY:n 
aluekeräyspisteet, joihin tulee omia astioitaan 
myös muovipakkauksille.

– RINKI tuo alkuvaiheessa HSY-alueelle 
noin 40 ja koko maahan noin 500 muovipak-
kausten keräyspistettä. Niitä on näin noin 
joka kolmannessa aluekeräyspisteessämme. 
Aluekeräyspisteet on sijoitettu luontaisten 
kulkureittien varteen, jotta niiden käyttö olisi 
vaivatonta, kertoo RINKI Oy:n toimitusjohtaja 
Juha-Heikki Tanskanen.

– Erilliskeräykseen eivät kelpaa PVC 
eivätkä muoviesineet. Kaikki muoviset 
elintarvikepakkaukset, kassit ja pussit, pullot, 
kanisterit ja purkit sekä styrox ja kuplamuovi 
käyvät uusiokäyttöön, kunhan niissä ei ole 
PVC:tä ja ne ovat puhtaita ja kuivia. Suomeksi 
tämä tarkoittaa, että esimerkiksi jugurttipurkit 
tulee huuhtoa. Puhdistuksesta on sekin etu, 
että muovipakkausjätteen voi laittaa hyvin 
muovikassiin odottamaan käyntiä aluekerä-

Muovipakkauksetkin nyt uusiokäyttöön
Kaatopaikkajätteen määrä pyritään vähentämään koko ajan. Niin luonnolle kuin kansan-
taloudellekin parasta on, jos jätteet saadaan kierrätetyksi uusiokäyttöön. Muovipakkausten 
 erilliskeräys alkaa tästä syystä vuoden 2016 alussa.

F Muovipakkausten erilliskeräys alkaa vuoden 2016 alussa, kertoo RINKI Oy:n toimitus-

johtaja Juha-Heikki Tanskanen. RINKI Oy vastaa pakkausjätteen aluekeräyspisteistä myös 

pääkaupunkiseudulla. – Kuva Pekka Kiirala.

yspisteellä ilman pelkoa haju- tms. haitoista, 
Tanskanen muistuttaa.

Esimerkiksi muoviset leikkiautot, putken- 
ja letkunpätkät, narut, laukut, kengät yms. esi-
neet eivät sovellu hyödynnettäväksi uudelleen 
pakkausmuovin kanssa. Esimerkiksi jugurt-
ti- ja viilipurkkien metalliset kannet menevät 
metallikeräykseen ja vain muoviset kannet 
muovikeräykseen.

Muovipakkauksessa on aina kolmio-
merkintä, jonka sisällä on numero ja alla kir-
jaimin muovilajitieto. Jos pakkaus on PVC:tä, 
kolmiossa on numero 03 ja sen alla teksti 
PVC. Nämä pakkaukset samoin kuin kaikki 
sellainen, mikä vähänkin mietityttää, pistetään 
sekajäteastiaan, josta ne menevät energiantuo-
tantoon jätevoimalaan.

– Myös lasi-, metalli- yms. jätteen kans-
sa on hyvä olla varovainen. Jos et ole var-

ma, kuuluuko jäte erilliskeräysastiaan, laita 
se  sekajätteen joukkoon poltettavaksi. Sama 
pätee, jos muovipakkausten peseminen tun-
tuu liian työläältä. Kierrätyskelpoista jätettä 
voi mennä paljonkin hukkaan, jos joukossa 
on vääränlaista tai likaista tavaraa, Tanskanen 
tähdentää.

Keräyspisteisiin tulee hyvät ohjeet, mikä 
kelpaa muovikeräykseen. Ne löytyvät jo nyt 
netistä osoitteessa www.rinkiin.fi. 

– Kierrätysohjeita ei tehdä kenenkään 
kiusaksi. Ohjeita tarvitaan, että saadaan uu-
siokäyttöön kelpaavaa raaka-ainetta. Ja kun 
kierrätys toimii, vähennetään neitseellisten 
luonnonvarojen eli esimerkiksi öljyn ja mal-
mien tarvetta, Tanskanen korostaa.

G Erikseen kerättäviä 

muovipakkauksia 

ovat mm. useimmat 

elintarvikepakkauk-

set. Pakkaukset pitää 

huuhtoa puhtaaksi 

ensin, mistä on sekin 

hyöty, ettei kierrätet-

tävä pakkaus haise. 

Myös muovikassin 

voi heittää muovin-

keräysastiaan.


