
TARK’AMPUJANKATU, HELSINKI, maaliskuu 2013 
 
Nostan kolme roskapussia sekajäteroskista Punavuoresta.  
 

Yhden roskapussin sisällön kuvaan työhuoneeni muovilattialla. Läjää kuvatessa 
ensimmäistä kertaa roskien dokumentointi tuntuu puuduttavalta ja turhalta. Olenko  
jo päättänyt kuinka monta kuvausta on jäljellä? Erään toisen pussin, ”lounaan” kuvaan 
ulkona metsikössä hangella. Siirryttyäni työhuoneelta ulos tunnelma muuttuu 
taianomaisesti; innostun keltaisesta iltavalosta hangella, sinisistä varjoista ja oksista 
jotka kurottautuvat kuvaan, auringon pehmentämistä jalanjäljistä lumessa ja sitten 
pussin sisällöstä, kun olen sen avannut. Nämä sapuskat olisin halunnut nauttia kynttilän 
valossa! Roskatyö alkaa taas tuntua tähdelliseltä, kauniilta ja oikeutetulta pakkasviimassa 
talven koivujen ja tuomien alla. 
 
 
SEKAJÄTE (General-waste) 115 g (5,94%) 
 

MUOVI (Plastic) 109 g 
34 g erilaisia läpinäkyviä muovipusseja, mm. salaattipusseja 
20 g kauppakassi jossa nämä ”roskat” 
9 g ”Rainbow” 200 g mustikkapusseja kaksi kappaletta 
9 g salaattiruukkuja 2 kpl, mustaa muovia 
9 g Kalinka jugurttipurkki 
28 g Snellmannin jauhelihapakkaus 
 

MUU SEKAJÄTE (Other general waste) 6 g 
6 g Lääke ”ORTIS”, ”with in harmony with natur” tyhjiöpakkaus materiaalina muovi  
ja metallifolio 

 
 
BIO (Bio-waste) / KIERRÄTETTÄVÄ (Recyclable)  
1 kg 820 g (94,05%) 
 

BIO (Bio-waste) 1 kilo 38 grammaa (53,64%) 
147 g sitruunapaloja ja puolikas sitruuna 
88 g kokonainen valkosipuli +yksi kynsi näyttävät käyttökelpoisilta 
62 g sekaisin kasviksia, kananmunan- ja sipulinkuorta 
367 g salaattia multa-alustoilla  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 g keltainen pilaantunut kimpale pussissa – näyttää juustolta 
12 g Kalamata mustia oliiveja 
n. 82 g ”Kalbfleischleber wurst” –tahnaa 
4 g luonnonkorkki ”Terrabianca” (-italialaista punaviiniä) 
94 g kahvinporoja 
131 g pehmopaperia; talous- lautasliina yms. paperia 
1 g puisia hammastikkuja 
 

KIERRÄTETTÄVÄ (Recyclable) 782 g (40,41%) 
15 g talouspaperihylsy 
51 g ”Gogreen” luomu kikherneitä kolme kartonkipakkausta, a’ 285 g 
521 g ”Tommasi, extra Vergina di Oliva”, 0,5 litran italialainen oliiviöljypullo 
n. 116 g ”Kalbfleischleber wurst” lasipurkki 
15 g kaksi metallikorkkia ja säilykepurkin kansi (–sardiinipurkista?) 
50 g ”Kalamata, Fontana” metallinen oliivipurkki 
14 g metallikansi ”Kalbfleischleber wurst” lasipurkkiin 
 
 
Yhteensä 1 kg 935 grammaa (100%)  
All waste in total: 1 kg 935 grams (100%) 
 
	  


