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Roskisdyykkarin päiväkirja tarinoi 40 tunnin dyykkausrupeamas-
ta Helsingin eteläisen kantakaupungin ja Kallion roskisten äärellä. 
40 tuntia vastaa suomalaisten tekemää keskimääräistä työviikkoa. 
Jo tuossa ajassa sain kokea että dyykkaaminen on kovaa työtä!  
 
Roskia poimin varusteina metallivartinen, koukkunokkainen kep-
pi jolla sain koukattua aarteet ylös sekajäteroskiksen pohjalta, sekä 
iso reppu ja kasseja. Joskus olin liikkeellä polkupyörällä.  
Kohteeni olin rajannut sekajätteeseen josta poimin erilaista hyvä-
kuntoista poisheitettyä, jolla saattaisi olla tulevaisuus, ja jonka 
lopullinen määränpää keräysaikana oli aluksi kaatopaikka, myö-
hemmin keväällä polttolaitos Vantaalla. Tottakai otin talteen myös 
henkilökohtaisesti kiinnostavaa, ei enää niin tuoretta esineistöä, 
kuten nostalginen vanha kasvio ja puinen työkalupakki. Kaikki 
kännykät ja läppärit otin talteen tietämättä niiden kuntoa – ongel-
majätteellä on paikka tavarakokoelmassa. 
Roskaretkieni tulos on 209 kiloa ”roskaa” (helsinkiläinen tuottaa 
vuodessa sekajätettä keskimäärin 305 kg), sisältäen noin 801 esinet-
tä. Huomattava osa löydöistä on uudenveroisia! Kappalemääräi-
sesti eniten löytyi vaatteita. 
 
Päiväkirjan lopussa on lista tavaroista ja samoilevia laskelmia löy-
tötavaran mahdollisuuksista. Ideointia roskan mahdollisuuksista 
kannattaisi jatkaa! 
 
Roskakävelyiden päämotiivi oli rakentaa esinekooste näyttelyyn 
Kodin Garbologiaa. Kooste kertoisi roskaläjän synnyttäneestä 
kaupungista, Helsingistä. Sen löydöt väistämättä tekevätkin! 
 

– Päiväkirjaan käytetty paperi on saalista sekajäteroskista – 
 
 
 
 



Helsingissä 19. helmikuuta, kymmenen minuuttia dyykkausta 
 
Tulen illalla väsyneenä kaupungista Kalliossa olevan korttelini sisäpihal-
le. Ennen kapuamista asunnolleni tumppaan roskia sekajätelaatikkoon. 
Kuten tavallista, tiirailen roskiksen kitaan tarkemmin. Huomaan mustan 
jätesäkin josta pursuaa tavaraa ja sen päällä on pihasiivoojan kadulta 
lakaisemaa hiekkaa. Näyttää että säkkiä on pengottu. Avaan säkin: kos-
metiikkatuotteita ja lääkinnällisiä voiteita (suurin osa tuubeista täynnä), 
kuten Aloe veraa 75% sisältävää lämpövoidetta (”Antro Therm"), tuki-
side, kenkiin laitettavat liukuesteet (kuin uudet, pätevät), seinäkalenteri, 
muutama ehjä juoma-astia, hiusharja ja kampa, heijastin, hengareita, 
hammasharjakotelo, nivelen lämpösukka (näyttäisi angoravillalta), parit 
rintaliivit, tekokukkia, punoskori, pyyhe ja kahdet villasormikkaat. Otan 
talteen lähes kaikki; tavara on ehjää ja käyttökelpoista.  
Katselen asunnossani löytöjä. Niistä kehkeytyy mielikuvia roskan pää-
henkilöstä: vaalea, vanhempi nainen, jolla on kapeat kasvot ja vaalea 
pitkä, ohut tukka (harjaan jääneitä hiuksia). Hoidetut kädet; hoikat, pitkät 
sormet joilla nainen käärii sätkiä. Naisella on nivelongelmia, ehkä hänellä 
on reuma. Hän on yksinäinen, mutta hänellä on muutama hyvä ystävä 
joista joku on neulonut hänelle vaaleat villasormikkaat. Hän on ostanut 
sinisen vintage-muovimukin kirpputorilta – pohjassa on liimainen jälki 
hintalapusta.  
Alan pestä löytöastioita ja heitän tekstiilit pesukoneeseen 40 asteeseen. 
Löytöni eivät edes ole erityisen likaisia. Päätän että näistä kaikista tulee 
erityisen hienoja! Hankaan lusikat kiiltäviksi, samoin hauskan valko-
sinisen vintagemukin. – Tulee melkein uuden veroista! 
Katson vielä löytöäni tarkemmin: kuluvan vuoden kalenterissa tammi-
kuun ainoina merkintöinä ovat kolme peräkkäistä lääkäriaikaa joista en-
simmäinen on soittoaika. Sitten merkinnät loppuvat kokonaan.  Seuraa-
vana päivänä päätän että en enää kiinnitä tunteitani löytötavaroihin.  
 
Keskiviikko, kevät on etuajassa: pehmeän lämmin ja harmaa päivä.  
30 minuuttia dyykkausta. 
 
Olen Viiskulman suunnalla ja ohitan erään porttikongin josta parhaillaan 
on tulossa auto ulos. Auto painelee kadulle ja minä livahdan automaatti-
sesti sulkeutuvasta ovesta sisäpihalle. Roskisten sijainti on mainio, ne 

eivät ole kulkureitillä vaan voin työskennellä rauhassa, melkein kuin 
omalla työhuoneellani. Pihalla on erikseen metalli- ja lasikeräysastiat. 
Kolme sekajäteroskista! Avaan sekajätelaatikon kannen ja näen ison, pai-
navan jätesäkin. – Remontti tai muutto! Seuraavassa kahdessa astiassa on 
myös mustia jätesäkkejä ja niissä samanlaisia pussinsulkijoita. Avaan 
ensimmäisen jätesäkin jossa on selvästi siivouksen jäljiltä muovisankoja, 
pesuaineita ja pesuvälineitä. Siivooja on ajatellut ronskisti: Sinne vaan 
roskiin kaikki! Keltainen muovipussi on taas täynnä kirjoja, ja ei yhtään 
hassumpaa:  Esa Saarisen filosofian oppikirja jossa on Marjaana Virran 
aikanaan radikaali taitto ja typografia. Kolmannessa säkissä on ruokaa: 
suklaata, keksejä, pussikeittoja, marmelaadia…  
Neljäs säkki on painava, ihan pullollaan vaatteita! Viidennessä säkissä on 
”sekajätettä” kuten siisti Acerin läppäri (kunnosta ei tietoa), North Facen 
ehjä fleece, Niken uudelta näyttävä keltainen lippis jne. Tässä kohtaa 
roskikselle tulee suunnilleen ikäiseni rennosti pukeutunut mies jolla on 
avoimet, hyväntuuliset kasvot. Kysyy jotain, en saa selvää. Selventelen 
miehelle että olen dyykkaamassa ja näytän hänelle: ehjiä merkkikenkiä, 
kirjoja ja lautasia! Mies nauraa ja päivittelee. ”Olen ehdottanut että talossa 
olisi kierrätyshylly, mutta kukaan ei ole innostunut, ei edes nuoret ole 
innostuneita!”. Epäilen nuorten passiivisuutta – näinkö on? Sitten paljas-
tan että olen tekemässä näyttelyä dyykkaamisesta ja roskasta. ”Hienoa, 
laita sitten meidän talon osoite näkyviin!” Keskustelumme lähtee lentoon 
ja polveilemaan Ikean ruokailuvälineistä (joita näkyy roskissa vähän vä-
liä) Ikean ilmaiseen bussiin. Sanon boikotoivani Ikeaa; muun muassa siksi 
että Ikea hakkaa Vienankarjalassa vanhoja metsiä. Mies sanoo tämän 
tietävänsä. Hän kertoo netissä olevasta videosta jossa joku käyttää Ikean 
bussia omiin tarkoituksiinsa. Kerron omasta suunnitelmastani mennä 
Nuuksioon Ikean bussilla. Pitäisikö siitä tehdä youtube video? Tämä koh-
taaminen on tosi kiva, antaa iloa, varmaan molemmille. 
 
24. maaliskuuta. Kaunis keväinen sää. Kaksi ja puoli tuntia  
dyykkausta.  
 
Usean tunnin pituinen roskisvaellus Tehtaankadun ja Viiskulman suun-
nalle sekä Kankurinkatu josta löytyy päivän mielenkiintoisin roskis. 
Tutkin noin seitsemää pihaa joista kolmesta pyytöjä: Viiskulman tutusta 
paikasta sininen vesijuoksukelluke ja cd-levyjä. Seuraava paikka Kanku-



rinkadulla: löytyy vanhoja valokuvaajan tarvikkeita: kehityspurkki, Ag-
fan mv-kinofilmiä, mv-kehitettä… Jotain samantapaista olin itse käyttänyt 
vuosikymmeniä takaperin. Nostalgiaa! 
Keskellä penkomista kuulen kun kiuru laulaa muuttolennossa korkealla 
sinisellä taivaalla, kaupungin yläpuolella. Itse olen varjoisalla sisäpihalla 
joka on kauttaaltaan asfalttia. Tältä sisäpihalta saan hienon saaliin ja har-
vinaisen äänimaisemakokemuksen jossa sekoittuu nostalgisten valoku-
vaustavaroiden herättämät fiilikset, kiurun riemukas laulu kirkkaalta 
taivaalta ja kolkon takapihan roskisten viileäntumma kulmaus. 
 
Seuraava eldoradoni on Punavuoren suunnalla. Saan saaliiksi monta 
uudenveroista laukkua (musta Hagflös -merkkinen hyvää tekoa), sekä 
yhden ison tilavan kassin. Useita värikkäitä kankaita. Joudun jättämään 
hienon maton ja poikien takin roskiin koska en pysty kantamaan koko 
saalista työhuoneelle. Myös löydän valtaisan pinon lukion oppikirjoja 
jotka nakkaan paperikeräysastiaan. Kohtaan dyykatessani kaksi ihmistä: 
parikymppinen tyttö tuo roskapussia epävarmasti, kun näkee dyykkarin 
roskilla, mutta toivottaa hyvää päivänjatkoa. Roskisten vaiheilla viipymi-
nen herättää epäilyjä; on tapana pudottaa roskat nopeasti laatikkoon ja 
häipyä matkoihin. Vanhempi, pitkään ruskeaan kangastakkiin pukeutu-
nut mies tulee myös roskiensa kanssa ja sanoo kyllästyneellä ja kovalla 
äänellä: ”Vie vaan pois!”. 
Tämän päivän saaliista joudun heittämään muutamia pois – hieman liian 
käytettyjä vaatteita ja huomaan että työhuoneeni lattialla ryömii jokin 
kuoriainen. 
 
26.3. aurinkoista, jäätävä tuuli menee vaatteista läpi.  
Dyykkausta Töölössä 3,5 tuntia noin viidellätoista sisäpihalla.  
 
Tänään löydän paljon kenkiä. Kaupungissa on se vuodeaika kun talvi-
kengät joutavat vaikkapa roskiin ja esiin otetaan kevätjalkineet. Jos kevät-
kengissä on jokin vika, jota ei osata tai ehditä korjata, tai ne eivät muuten 
miellytä, nekin joutavat roskiin, niin kuin huomaan. 
 
Tapaan kolmena vuotta dyykanneen siniseen Koneen työtakkiin pukeu-
tuneen entisen taidemaalari–näyttelyrakentajan. Keskustelemme pitkään 
ja innokkaasti.  Lopulta mies on useaan otteeseen lähdössä, sanoo että nyt 

jätän sinut ja lähden, mutta keskustelu puhaltuu käyntiin aina uudestaan 
ja uudestaan. Hän toistaa useasti lausetta ”Et voi uskoa mitä olen roskista 
löytänyt!” Sovimme että käyn katsomassa miehen löytöjä.  
 
27. maaliskuuta, aurinkoinen päivä, vähän tuulta, lämmin!  
Tunti ja 40 minuuttia dyykkausta.  
 
Kruunuhaassa kiertelin noin seitsemällä sisäpihalla kunnes tavaraa oli 
paljon, en jaksanut kantaa enempää. 
Eräältä kivan näköiseltä sisäpihalta löytyi sekajätteestä 15 kunnoltaan 
uutta vastaavaa, siistiä solmiota, miesten alkkareita (talteen siistit Björn 
Borg merkkiset), lyhytlahkeiset uudenveroiset pyöräilyhousut, sekä uusi 
miesten pitkähihainen paita. Valkoinen miesten rusetti!  
Talosta köpötteli pihalle vanhempi mies kepin kanssa, kun tervehdin hän 
tuli kanssani ihmettelemään roskiksen tuotevalikoimaa ja ystävällisesti 
pitämään roskiksen kantta ylhäällä. Hänelle kelpasi solmioista yksi – 
hänen ystävänsä hautajaisiin. Siinä tuli paljon juttua, arvelin että mies 
saattoi olla yksinäinen ja kaipasi vain juttuseuraa.  
Toiselta sisäpihalta, yltäkylläisestä roskiksesta, löytyi painavaa tavaraa ja 
lasti tuli heti täyteen: Kaksi kappaletta uudentuntuisia ”Rymac” merkki-
siä palastusliivejä kaupan pussissa (isompi 100 kg asti, koko L), hyvännä-
köiset miesten luistimet +teräsuojat laatikossaan (”Daoust Lalonde Inc. 
Montreal, Canada. Bobcat”), ”Tecno” sulkapallomaila, saksalainen Jo-
hantz -koristekello jossa pyörii kaksi hevosta, kymmenen pulloa enim-
mäkseen autoiluun liittyviä kemikaaleja puolillaan, tai jopa täynnä: au-
toshampoo, tekstiilipesu, lukkosula, hyönteismyrkkyä, erilaisia vahoja. 
Vielä löytyi muovinen suppilosarja, pieni peili, aurinkolasit koteloineen, 
joulukoriste. Irtolöytöjä olivat kirja (Outi Pakkanen: Yöpuisto, 2008 Ota-
va) ja leimaamattomat postimerkit. Rihkamafiilistä oli halvoissa aurinko-
laseissa ja joulukoristeessa jotka vippasin myöhemmin takaisin sekajät-
teeseen. 
 
29. maaliskuuta selkeää, kevätlämmintä. Dyykkausta puoli  
tuntia Torkkelinmäellä. 
 
Olin matkalla uimahalliin ja odottelin kasin raitsikkaa kun pysäkille kä-
piskeli vanhempi haalistunutkasvoinen mies (silmät eivät olleet haalistu-



neet!) kuluneissa tamineissa, musta jätesäkki kourassaan. Kysyn jutun 
juureksi että ootsä dyykkaamassa? ”Olen, kakskymmentä vuotta!” Sanon 
että ihmiset heittävät mäkeen ihan mitä tahansa! Mies vilauttaa hihan alta 
rannettaan, ei ollenkaan leuhkasti: ”Länsisaksalainen!” Kysyn että missäs 
täällä on hyvät mestat? ”No riippuu siitä mitä sä haluut?” Noo… ruokaa! 
”Tuun just Alepasta!”  Penkillä istuen mies alkaa avata purkkia jossa on 
jotain vaaleanpunaista, olisko rahkaa ja pistelee sitä lusikalla suihinsa (ja 
pistän samalla merkille naisen joka seuraa vierestä kiinnostuneena kes-
kusteluamme). Kaveri luettelee muutaman ruokapaikan lisää. Kysyn että 
eikös ne (kauppojen roskikset) oo kiinni? ”Joskus on ja joskus ei. Alepassa 
käy porukkaa neljä-viis kertaa päivässä, sisään pääsee -- kadun puolelta”. 
Sitten jutskaamme kauppojen suhtautumisesta. ”Monenlaista on.  Kun 
asuin Orimattilassa, siihen aikaan oli kaikki aina auki, mitään ei ollu lu-
kossa!”. Nousemme samaan kasin raitsikkaan joka lähtee kohti Kurvia. 
Kysyn asiaa joka minua kovasti kiinnostaa: Missä on parhaat paikat, mis-
sä kaupunginosassa, riippuuko se ihmisten varakkuudesta? Sanoo heti: 
”Missä tahansa!” (Sama vastaus kuin toissapäiväiseltä dyykkarilta). Mut-
ta sitten alkaa tarkentelemaan:  ”Riippuu minkalaista porukkaa talossa 
asuu. Jos on lapsiperheitä niin sieltä löytyy vain vaippoja. Varakkaat joilla 
on autoja, he osaavat hoitaa asiat paremmin ja myyvät tavaransa kirppu-
torilla. Köyhillä ei ole autoja ja heittävät ylimääräsen roskiin – mitä nyt 
on. Keskiluokkaset on parhaita (roskaajia). Jos joku muuttaa tai kuolee… 
sillon voi löytää aarteita!” Jatkaa edelleen, koko ajan syöden: ”Joskus 
nuoret myyjät valittaa että näitä ruokia ei voi syödä – päivämäärät menny 
yli. Mä kyllä tiedän voiko, mulla on eläimen vaistot, sen takia oonki pär-
jänny!”. Mies jää pois Kurvissa.  
 
Olemme nyt samassa raitsikassa naisen kanssa joka kuunteli pysäkillä 
kiinnostuneena keskusteluamme. Sanon että se mies oli dyykannu kaks-
kyt vuotta! Nainen: ”Ei ole vielä päässyt siitä irti!” Sanon että miksi pitäi-
si? Fiksu, terävä mies! Ei taida edes ryypätä. Nainen häkeltyy. 
 
Tässä miehessä on selvästi pro-ainesta roskan suhteen ja sopisi asiantuntijaryh-
mään jossa mietitään ratkaisuja roskan ongelmiin. Haastavaa voi olla miten 
soveltaa miehen selvästi suurta tietomäärää roskasta käytäntöön. Mieshän itse on 
käytännön ratkaisunsa jo tehnyt (tai ajautunut siihen): hän elää ainakin osittain 
kaupungin tuottamalla ylijäämällä. Hänen jälkeen jättämänsä ekologinen jalan-
jälki luultavasti ei tule olemaan suuri. Silti mies tuskin saa arvostusta lusikoides-

saan rahkaa raitsikkapysäkillä, päinvastoin. Hän maksaa kovan hinnan sosiaali-
sesta paikastaan kadulla, ja meidän on ymmärrettävä että tämä taas vaikuttaa 
kauan jatkuessaan pysyvästi mielentilaan. 
Kadulla nähtyjen kokemusteni mukaan kerjäläisiin ja kaikenmaailman laitapuo-
liin suhtautuminen Helsingin katukuvassa on paljon kovempaa kuin Barcelonas-
sa, tai Quebecissa. Barcelonassa asunnottomia yöpyy pankkien eteistiloissa kimp-
suineen ja kampsuineen (poliisi katsoo toiseen suuntaan), vaikka yölämpötilat 
ovat talvella meikäläisittäin miedot, alimmillaan noin plus viisi astetta.  
 
Uimahallin jälkeen, veteraanidyykkarin innostamana kokeilen Torkke-
linmäkeä, löytyiskö mitään.  
Huomaan heti että kaikki roskikset ovat helposti ulottuvilla. Löydän pu-
naisen merkkifleecen – kuin uusi!  Käytetyn, ehjän termospullon, naisen 
ylelliset talvihousut, hauskan tuhkakupin (joka tippuu lattialle sirpaleik-
si), kaksi keraamista munakuppia, naisten huivin, tukanvärjäysainetta 
lähes tuubi täynnä, selkäreppu ”Mountain outdoor sport people” – aivan 
virheetön, sekä paljon muuta pienempää. 
Löydän vielä kaksi alumiinistä onttoa putkea  metalliroskiksesta – tämä-
hän on kuin keksin varsi venehommia varten! 
 
31. maaliskuuta. Loistava aurinko, jäinen tuuli.  
Tänään suunnistan ”sienestämään” kohti Punavuorta jossa dyyk-
kaan kymmenestä puoli kahteen. 
 
Suuremmoisia dyykkaushetkiä joita voisi verrata sienestyksen tai urhei-
lukalastuksen tähtihetkiin: tänään pyysin valtavan, sätkivän Niilin ahve-
nen rannasta taittamallani bamburiu’ulla! 
Roskalaatikoista Punavuoressa heti näki että remontoitu on, heitetty reip-
paasti ylijäämää roskiin. Näitä mustansynkkiä jätesäkkejä! Sisältö mitä 
tahansa, mutta myös aarteita: kunnolliset vahvat hohtimet (Made in Ger-
many), perinteinen puuvartinen rautakattila – hyvä löytö! Iittalan syvän-
sinistä designlasia kaksin kappalein (Kalliossa eräässä osto- ja myyntiliik-
keessä 5 -10 e/kpl riippuen väristä), lautasia, keraamisia mukeja, syönti-
kelpoista tonnikalaa kaksi purkkia, ikkunan pesulasta…  
Roskisten luo tuli eläkeikäinen pariskunta. Tervehdin reippaasti joka on 
yksinkertainen ja toimiva tapa rikkoa roskisten vaiheilla hilluva epävar-
ma hiljaisuus. Hän tuli katsomaan touhujani ja lopulta aloimme inventoi-



da – niin kuin hän asiaa kutsui – yhdessä remontin jälkiä. Mies tunnusti 
että hän on kova dyykkaamaan. Nostin hänelle panttitölkit ja ananassäi-
lykkeen mitä elettä hän piti itsestään selvänä, kiittämättä. Kun löysin 
pätevät hohtimet, hän ojensi kätensä. Sanon että tämän kuitenkin pidän. 
”Hyvä löytö” kommentoi mies pettyneenä. Löytyy vanha radio. Hän oli 
aiemmin löytänyt radion jonka oli jemmannut roskiksen taa. Itse en välit-
tänyt radioista, arvelin että ne eivät kuitenkaan toimineet.  
Seuraavien roskisten äärellä vietin aikaa vielä kauemmin. Hienoja kirjoja 
kuten keskiaikaisen runoilijan F. Villonin ”Testamentti” ja Anton Beevo-
rin järkäle ”Berliini 1945” (WSOY 2002). Upea musta-keltainen italialainen 
kravatti ja USAn ja Kanadan dollareita kolikoina yhteensä vajaan 10 eu-
ron arvosta. Hengareita, kaikenlaista pikkutavaraa kuten lompakoita, 
tyhjiä muistivihkoja, rasioita, valkoinen taulunkehys laseineen…  
Lopulta tavaraa on noin 15 kiloa repussa ja kymmenisen kiloa Ikean sini-
sessä jättikassissa. Kirjat painavat! Kaikesta kirjojen, kravattien ja kolikoi-
den riemusta ylivoimaisesti hulluin ja riemastuttavin tänään reppuun 
sullomani esine: ruotsalainen hapansilakkatölkki joka oli paineesta pullis-
tunut. Olin erottavani parasta ennen lapun jossa vuosi olisi ollut 2007. 
Kauhua herättävä ruotsalaisperäinen ruokalaji ajan kanssa vain ”para-
nee”. Tässä on riskinottoa! 
 
3. huhtikuuta, tänään Kruunuhakaan!  Tämän päivän saalis tulee 
parista roskakatoksesta joista toinen on tuttu.  
 
Mies on kuollut, kaikesta päätellen ruotsinkielinen eläinlääkäri.  
Hänen kirjansa ja tavaransa ovat mustissa jätesäkeissä, osa on levällään 
pitkin sekajäteroskista. Roskiksilla tapaan miehen joka on tyhjentämässä 
kuolleen miehen asuntoa. Hän sanoo, että kirjat – ainakin sata kappaletta 
– ovat arvottomia! Näytän hänelle yhtä kirjaa jossa on mielestäni hienoja 
värikuvia klassikoista kuten Paul Cézanne, Raoul Dufy ja Oskar Ko-
koschka, josta pidän erityisesti. ”Joo kyllä ne on arvokkaita” mies lopulta 
myöntyy, kun katsoo maalauksia. Mutta kirjalla ei liene myyntiarvoa, siis 
joutaa roskiin! Myöhemmin kuulen tutulta antikvariaatinpitäjältä että 
löytämilleni kirjoille on käsite: ”bulkkitavara”, joka tarkoittanee juuri 
rahallisesti arvotonta kirjamassaa. Muita arvoja ei noteerata. Olen kuullut 
väitteen että monessa muussa maassa käytetty kirja olisi edelleen arvokas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Otan tämän taidekirjan talteen ja monta muuta kirjaa, ja useita vain sen 
takia että niiden sidokset ovat kaunista, hidasta käsityötä. Lisäksi sekajät-
teeseen nakatussa on kuolleen miehen kirkasvärisiä 1970-luvun vintage-
hengareita, lähes tyhjä almanakka-muistikirja vuodelta 1935, Uusi testa-
mentti (Nya Testamentet, 1850 Stockholm) joka on pienesti sanottuna 
patinoitunut. – Kaunis! 
 
Seuraavalta sisäpihalta, V-kadun tutusta roskiksesta löytyy arkisempaa 
talteen otettavaa: miesten kenkiä, tusseja, huppari jossa tekstejä: ”Black 
Label Society, Finland”… 
 
4. huhtikuuta aurinkoista, viileää. Dyykkasin puoli tuntia. 
 
Käyn kurvaamassa pyörällä Kruunuhaassa ja dyykkaan ”Kuolleen mie-
hen roskiksesta” pari hyväkuntoista Agatha Cristietä (”Dolken från Tu-
nis” ja ”Den oväntade gästen”)	  hengareita ja muutamia muuten vain eri-
koisia vanhoja kirjoja kuten ikivanha saksankielinen eläinten anatomiakir-
ja painoltaan kuin tiiliskivi:  ”Ellenberger und Baum: Handbuch der 
Anatomie der Hausthiere – Berlin, 1903”. Varmasti aikoinaan huikean 
arvokas opus. Käyn myös lyhyellä kävelyllä Torkkelinmäellä josta löydän 
puisen cd-hyllyn. Ei kovin hieno, mutta joutaa mukaan. Juttelen hetken 
tutun kirjailijan kanssa jonka ikkunan sivutse dyykkausreittini polveilee.	  
 
7. huhtikuuta. Koleaa, välillä vihmoo vettä. 1 tunti ja 30 minuuttia. 
Kierros Tehtaankadun suunnalla, Kankurinkatu…  
 
Tähän mennessä surkein saalis: yksi käytetty, iso puuvillainen kylpypyy-
he, toinenkin olisi ollut, mutta en ruvennut sitä ronkkimaan laatikon pe-
riltä. Rikkalapio-harja yhdistelmä – toimii ja on pesun jälkeen siisti! Rik-
kalapioteline oli ollut juuri hakusessa, omaan käyttöön. 
 
8. huhtikuuta. Sää pilvisestä aurinkoiseen säätyyppiin päin. Puolentois-
tatunnin rupeama Töölöössä. Melko laiha saalis.  
 
”Macig Flesh 7 inch dildo” kartonkipakkauksessa jonka kannessa alaston, 
silikonirintainen blondi esittelee ihonväristä, kumimaista dildoa. Kiiltä-
västä teräksestä valmistettu sydämenmuotoinen kattilanalunen (Ikeaa?), 

pyöreä kartonkinen vihreä punapilkullinen säilytyskotelo – pirteä! (Hen-
nez & Mauritz, Sweden), ½ litran muovinen Orthex pakasterasia. Siinä 
kaikki tällä kertaa. Näin jonkin Ikean kulhon roskiksen pohjalla. Ikealle 
sopii hyvin brändiksi ”Isältä roskiin!”. 
 
 

ÄLÄ OSTA  – DYYKKAA!  
 
12. huhtikuuta kiva puolipilvinen ilta, hyvä lämpötila. Puoli tuntia 
dyykkausta Torkkelinmäellä. 
 
Melko hyvä saalis huomioon ottaen kierroksen lyhyys: siisti olkalaukku 
jonka sivutaskussa sattuu olemaan patruuna, puhdas lakana, metalliputki 
veneen keksiä varten, Ikean pikkutyyny, ehjä sateenvarjo, läpinäkyvä 
kotelo jossa on vetoketju. 
 
19. huhtikuuta vartti dyykkausta Torkkelinmäellä.  
 
Melkein turha reissu: puuvillakankainen, sininen, harvakudoksinen ja 
ehjä asuste jonka käyttötarkoituksesta en saanut selvää vaikka kuinka sitä 
kääntelin. Tästä saatan jatkossa luopua. 
 
20. huhtikuuta, täydellisen kaunis ilma! Kierrettiin kaverin kanssa hu-
viksemme kävellen Vanhankaupunginlahti myötäpäivää. Rundin päät-
teeksi viis minsaa dyykkausta Hertsikassa. 
 
Patikkaretken lopuksi päädyimme Hiihtomäentielle josta jatkoimme kohti 
Herttoniemen metroa. Dyykkaushimossani nostin reitille osuneen sekajä-
teroskiksen kannen extempore – siinä heti päällä kassissa oli kaksi käyt-
tämätöntä kotimaista Leijona merkkistä työhaalaria (koot 54 ja 56) ja pö-
lyiset, mutta ehjät Sievin turvakengät. Haalarit näyttivät uusilta, toisessa 
oli jäljellä kaupan pahvilappu. Retkikaveri meni sanattomaksi – näinkö 
helppoa dyykkaaminen onkin? Hänen roskiksessaan Sörnäisissä oli ollut 
tänään puinen kasvipuristin jonka kävin hakemassa talteen ja joka sopii 
kaveriksi aikaisemmin löytämälleni hienolle kasviolle. Ei yhtään hullum-
pi laiskan viidenminsan dyykkauspäivä! Tämän lisäksi oman taloni ros-
kista talteen verenpunainen, iso lakana – epämääräinen, rytyssä, pestään 
kuudessakympissä! – Tulos on upea! 



21. huhtikuuta kauniissa säässä J:n kanssa Töölössä jossa dyykkausta 3 
tuntia 30 minuuttia. Illalla Torkkelinmäellä 1/2 tuntia. Rankka päivä! 
 
Kylläisimmässä roskiksessa on kasoittain vaatteita, tyynynpäällisiä,  
pyyhkeitä ja kenkiä mutta niistä harmittavan monet parittomia. Jessica 
pihistää suostumuksellani garbologiaprojektilta upean kankaan joka näyt-
tää hänestä ”siniseltä yötaivaalta” ja sopii nukketeatterihommiin. Samassa 
roskiksessa on taiteeseen liittyviä kiinnostavia opuksia joista on tunnolli-
sesti revitty kansikartongit erikseen kartonkilaatikkoon. Tänään ei löydy 
yhtään ehjää kirjaa. Löydöt tänään: kolme paria kenkiä (yhdet uudet san-
daalit), ruskea nahkalaukku (helposti korjattava vetoketju), erilaisia kan-
kaita. Ruokaa löytyi tänään yksi täysi eksoottinen leipäpaketti (”Aviv, 
Kosher for Passover”, ½ kg) ja Oululaisen jälkiuunipaloja jotka einestän 
illalla. Harmitti että monet roskikset oli juuri tyhjennetty. 
 

Illalla dyykkasin Torkkelinmäellä puolessa tunnissa kassillisen tavaraa: 
erikoiset nahkaa jäljitellen pintakuvioidut, mustat, korkeavartiset ku-
misaappaat – nämä oli jätetty roskiksen viereen. Lisäksi kukkakoristeinen 
intialainen paita, sähkönsininen kaulahuivi, naisten toppatakki…   
 
23. huhtikuuta. Tämänpäiväinen dyykkaus oli päähänpisto kotiin pyö-
räillessä. Puoli tuntia aktiivista dyykkausta muutamalla sisäpihalla 
Kruunuhaassa. 
 
Vironkadulta vaalea, kankainen matkalaukku. Kunto hyvä. Pakkasin 
löytölaukkuun muutamat tavarat jotka olivat tilava, pehmeä kangaslauk-
ku, 1940-luvun ilmapuntari ( ”1947”) ja Pentikin valkoinen, veltto ja nuh-
jaantunut pupu. Roskiin jäivät mm. muutamia kenkiä, ei ollenkaan lop-
puun kävelty.  
Tapasin kollegan – noin viiskymppinen, hoikka, pitkä, tummiin vaattei-
siin pukeutunut mies vanhamallisella pyörällä, sanoo harrastavansa 
dyykkausta. Ei vastannut kun kysyin kuinka kauan olet harrastellut, mut-
ta kun hän kysyi minulta dyykkaanko myös talvella, arvasin että hän 
dyykkaa talvella ja hän siis ei ole mikään harrastelija. Miehen takin etu-
mus oli mustasta liasta kiiltävä, juuri roskalaatikon reunan korkeudelta. 
Mies veti roskista Karin sarjakuvakirjoja (”Antikvariaatit ei maksa näistä  
mitään”) ja ilmapuntarin jonka hän työnsi minulle. Kun arvelin että pun-
tarin vois joku osata korjata, kehotti mies että puntarin voisit korjata itse-

kin! Sanoi ettei tee säännöllisiä kierroksia vaan että sieltä täältä. Ja ettei 
hän osaa sanoa mitkä ovat parhaita paikkoja. Arveli kuitenkin että Töö-
löstä saattaisi löytyä, mutta ei hän ole Töölössä liikkunut, ymmärsin siis 
että tutut kulmat kiinnostavat eniten. Kerroin parhaista löydöstäni kuten 
italialaisesta puvuntakista ja housuista – kuin pakasta suoraan, hän sanoi 
jonkun muun löytäneen avaamattoman paperipakan kymmensenttisiä! 
Todettiin kuin yhdestä suusta että siinä elämäntilanteessa kun raha lentää 
roskiin täytyy olla jotain dramaattista. – Eroja, kuolemia, murhia, pika-
muuttoja!  
Mies sanoo ”Akat huutavat” (kun hän dyykkaa), minä sanoin että en ole 
vielä huomannut. ”Senkin tulet vielä kokemaan!”. Tämä mies oli hyvän-
tuulinen, matalaa myhäilevää profiilia, tähän mennessä tapaamistani 
dyykkareista sävykkäin.  
Minä taiteilin pyörän selässä painavan laukun kanssa Kallioon. 
 
Vielä tästä päivästä että olin muilla asioilla Arkadiankadulla kun silmäilin 
ohimennen paria sisäpihan roskista: vaatteita ja hienosininen, iso muovi-
nen lasten amme. Jätin kaikki paikoilleen, nyt ei ollut tilaisuutta roudaa-
miseen. 
 Kotona illalla funtsin että extempore tehdyt lyhyet dyykkausrupeamat 
voivat olla kaikkein hauskimpia ja silti tuottoisimpia! 
 
24. huhtikuuta, 15 minuuttia Kaivarin suunnalla. 
 
Työhuoneelle auringonpaisteessa polkien. Kurvasin Puistokadulle muu-
tamalle sisäpihalle jotka olen aiemmin ohimennessäni huomannut olevan 
visusti kiinni. Eräällä varjoisella, ankeaksi asfaltoidulla pihalla huomasin 
ensimmäiseksi roskiksen päälle jätetyn siistin näköisen teräksisen veden-
keittimen (”Emide, Made in Germany”, 2 litraa), ja mitä pidin merkkinä 
siitä että siistin näköinen vehje saattaa toimiakin. Kokeilin heti työhuo-
neelle päästyäni – toimii kuin enkeli! Poisheiton syy ilmeisesti oli pikku-
vika nappulassa josta laite menee päälle – se napsahtaa herkästi pois pääl-
tä, mutta lopulta pitää. Laite ei sammu itsestään kun vesi on kiehunut.  
 
Kun olen tullut kolmannelle sisäpihalla – tutulle roskikselle josta olen 
löytänyt kaikenlaista – nainen askeltaa reippaasti roskakatokselle metrin 
mittainen, raidallinen pehmoelukka kainalossaan ja kysyy ”Löytyykö 
aarteita?”. Sanon että kyl’ niitä välillä. Sitten nainen sanoo purkauk-



senomaisesti ”Meidän koira lähti eilen taivaaseen!”. Pehmeä elukka on 
ihan siisti, mutta sivusaumassa on ratkeama. Ei näytä koiran retuuttamal-
ta. Jääköön roskiin! 
 
26. huhtikuuta, kaunista lämmintä ilmaa, 25 minuuttia dyykkausta 
Töölössä. Illalla tunti dyykkausta Torkkelinmäellä. 
 
Kävin ruuhkaisessa kierrätystapahtumassa Kaapelitehtaalla. Myynnissä 
oli  mielestäni liikaa joutavaa tilpehööriä. Söin lautasellisen keittoa muo-
vilusikalla kahdelta päällekkäiseltä pahvilautaselta koska ruoka oli niin 
kuumaa että yksi alusta ei riittänyt. Aterian lopuksi muovilusikat ja pah-
vilautaset oli tarkoitus nakata viereiseen sekajäteastiaan. Polkupyörän 
korjausmesta missä voi korjata oman fillarin ammattilaisen johdolla – 
tänä vuonna maksullisena. Foorumissa oli hyviä puheenvuoroja.  
 
Yksi parhaista dyykkauspaikoista: S. korttelissa on upeat aitaamattomat 
sisäpihat, roskikset ovat auki ja niitä on paljon. Heti eka laatikko tursui 
tavaraa: kahdet siistit naisten kengät (toiset ruskenahkaiset italialaiset), 
kolmen litran turkoosi muovikulho, kolme hiusharjaa, pyykinpesuainetta 
(tämän käytän itse), after-sun voidetta, upea kudottu pöytäliina on hie-
man rikki mutta tuunattavissa, parit villasukat ja suksen pohjaan kiinni-
tettävä ”Start” pitonauharulla. Roskiin jäi käyttökelpoista, eniten naisten 
vaatekappaleita kuten rintaliivejä. 
 
 S. korttelissa roskille ilmestyi kesken kuumeista penkomistani noin kol-
mekymppinen romaninainen joka yritti iskeä kyntensä roskiksen kannen 
päälle laittamiini löytökenkiin. Sanoin vaistomaisesti: ”Sorry, this is mi-
ne!” Luultavasti nainen ei ymmärtänyt, katsoi vain tummanjulmasti ja 
alkoi mielenosoituksellisella voimalla penkoa viereistä roskista jättäen 
pois lähtiessä roskiksen haan auki ja yhden roskapussin repsottamaan 
roskiksen kannen päälle. Näin täällä saman naisen dyykkaamassa Pääsi-
äisen aikaan jolloin Jessican kanssa annoimme hänelle pussillisen ehjiä 
vaatteita, jonka jälkeen hän alkoi kerjätä rahaa. Noin viikko sitten sama 
nainen käveli vastaan Torkkelinmäellä kaverinaan polkupyörämies. Dyy-
kausreviirimme taisivat mennä sisäkkäin kuten aiemmin tapaamani kah-
den miehen kanssa, mutta joiden kanssa silti oli leppoisaa. Mutta ehkä 
romaninaisen tärkein tai ainoa selviämiskeino olivat juuri roskikset.  
 

Illan suunnitelmani on tehdä pikkukierros Torkkelinmäellä. Dyykkaus 
kestää vain tunnin verran mutta ilta venyy; löydän ison, hienon prässätty-
jen kasvien kokoelman jota katsellessa kuluu tunteja. Kasveja ovat präs-
säilleet sisko ja veli Helsingin Tapiolasta 1950-luvun lopussa ja 1960-
luvun alussa, mutta kasveja on kerätty yhtä paljon kesämökillä Kuopion 
suunnalla. Käsialat ja kasvien sijoittelu paperille ovat siskolla ja veljellä 
erilaiset. Monet kasviasetelmat lämpimän keltaisella paperilla ovat vas-
taansanomattoman kauniita. Muita löytöjä ovat miesten mustat juhla-
vammat kengät (täydennyksenä puku- ja solmiolöytöihin), minulle nu-
meroa liian suuret, mutta paksumman pohjallisen kanssa ok. Taas lisää 
rättejä: takki, Jimmy Henrix t-paita ja metallinen likainen pikkuvuoka 
jonka heitän myöhemmin pois. Vaatetta näkyy edelleen paljon ja valitsen 
rätteihin kyllästyneenä vain parhaim-mat, kiinnostavimmat, aina täysin 
ehjät ja siistit. Näkyvissä oli myös idioottimaista välinpitämättömyyttä 
kuten lämpöpatterien ja muiden isojen metalliesineiden, sekä kierrätys-
tölkkien ja pullojen heittäminen sekajätteeseen. Töölössä näin tänään 
kassillisen pulloja ja oluttölkkejä sekajätteessä. Tänään oli lyhyt sanan-
vaihto Torkkelinmäellä: ylistin kasvikokoelmaani ohikulkijamiehelle joka 
hyväntuulisesti yllytti ottamaan talteen.  
 
Rinnakkaisessa työssä ”Kodin garbologiaa” avasin summamutikassa sekajätepus-
seja ja kuvasin ne, yhteensä 78 kpl (64 Helsinki, pari Quebec, yksi Inari ja loput 
Lahti). En löytänyt yhtäkään sekajätepussia jossa olisi seurattu kaikkia kierrä-
tysohjeita. Löydöissä oli kaatopaikka- ja poltettavan jätteen lisäksi yleisesti syötä-
väksi kelpaavaa ruokaa, lääkkeitä, kolikoita, vaatteita, ruokailuvälineitä… 
Kodin garbologia projektista, 40 tuntia dyykkausta, siirsin muutamia harvoja 
löytöjä (kuten kasan ruokailuvälineitä) garbologia-tavarakoosteeseen. Tämän otin 
huomion vähentämällä dyykkausaikaa noin tunnin verran. 
 
Hammastunturin erämaan reunassa Inarissa, syvältä Molokista nostamani sa-
tunnainen sekajätepussi sisälsi lajittelematonta roskaa josta näkyi että oli oltu 
laivaristeilyllä 1000 km etelään. Olisi myös kiinnostava dyykata suosittujen 
retkeilyreittien varrella – olen kuullut hyvistä löydöistä! 
 
Perusteltu ja looginen päätelmä löydöistäni voisi olla se että olemme suunnatto-
man rikkaita ja materiaaliset varamme eivät tule koskaan loppumaan! 
 
 



 
 
 
 
 
 

Sunnuntai, edelleen upeat ilmat, muutamissa koivuissa on jo pienen 
pieni lehti. 
 
Uimahallin jälkeen 30 minuutin dyykkauskierros alkaen Harjuntorin 
takaa paikoissa jotka hoksasin vasta nyt.  
Saalis tänään oli toimiva, nykyaikainen silitysrauta, (ainoa vika jonka 
löysin oli johdon päällyskankaan pieni repeämä josta johdot näkyvät, 
mutta jotka olivat kuitenkin ehjät) kaunis neliönmuotoinen laakea lauta-
nen mustalla itämaistyyppisellä kasvikuviolla, pyöreä yksinkertainen 
peili jonka halkaisija 19 cm, elegantti tummapunainen puuhengari, kolme 
t-paitaa ja yksi naisten dramaattinen musta-punainen pääkallokuvilla 
koristeltu polviin ulottuva paita (kuin uusi). Roskikseen jäi mm. järeä 
teräksinen jalkalamppu joka näytti olevan päällisin puolin kunnossa.  
 

Huomaan taas että ihmiset välttelevät säännöllisesti katsekontaktia dyykkariper-
soonaani. Katsotaan, ja ei katsota. Joskus minut yritetään saada lähtemään pois 
pitkällä, vaanivalla tuijotuksella. Jos puhe pääsee alkamaan niin kiva, siitä alkaa 
monet pitkät ajatustenvaihdot. Olen jo asettunut dyykkarin rooliini, ympäristön 
suhtautuminen ei suuremmin haittaa. Kaupungissa voin olla anonyymi, pikku-
kaupungissa olisin jo lopuksi ikää roskisten penkojaksi leimattu outolintu. 
Myöhemmin, dyykkausrupeaman jälkeen huomaan että ei ole helppo mennä taas 
penkomaan roskiksia; dyykkarin roolini ei jäänytkään pysyväksi.  
 
Dyykkauselämäni jälkeen huomaan uuden dyykkarikasvon omalla kadullani 
Töölössä: kun olen itse etsimässä pakkauslaatikoita taloni roskilta, dyykkarimies 
vetokärryn kanssa tyssää lähestymisen ja suuntaa seuraavalle roskille. Kun me-
nen etsimään sieltäkin laatikoita mies ohittaa senkin roskiksen ja taas suuntaa 
toisaalle. Huono taktiikka!  
Eräänä toisena päivänä: Maon näköinen hyvin vatsakas nuorehko mies, kuulok-
keet korvilla, kävelee muina miehinä roskikselle ja nostaa kannen auki, alkaa 
rutinoidusti käydä pusseja läpi, kiinnittämättä ympäristöön mitään huomiota.  
 
 
 
 
 



28. huhtikuuta. Teen 25 min. kierroksen Huvilakujalle (ja sinne päin) 
jossa on pari avointa roskakatosta ja niistä yhdessä harvinaisuutena 
”kaupungin ainoa kompostori”.  
 
Vilkaisen sairaalan hetken avoimeksi jäänyttä roskakatosta. Jostain ilmes-
tyy äijä ja sanoo painokkaasti ”Lähde vetään, tänne sulla ei ole mitään 
asiaa!” Kiitän ja toivotan äijälle hyvää päivänjatkoa. Arvelen että sairaala-
roskiksessa voi olla jotain arkaluontoista. Sahattuja jalkoja, leikattuja 
keuhkoja, rinnasta revittyjä sydämiä? 
Seuraavaa roskista lähestyessäni tulee heti fiilis että täällä! Näen kymme-
niä kiloja koulukirjoja (luonnollisesti sekajätteessä) ja ison kasan vaatteita 
joista otan talteen tyylikkäästi patinoituneet ehjät farkut, naisten liivit 
joiden fiinistä estetiikasta ja keinomateriaalista en innostu (”Game by 
Mimika Lipsanen, Finland”) mutta uudenveroisina ne sopivat projektiini. 
Löydän laatikollisen jonkun nuoren naisen tavaroita kuten ajaton upea 
musta-kulta huivi plus muita huiveja, pari ylellistä kukkaroa ja erilaista 
ehkä ”kaunista turhuutta” sekä lähes henkilökohtaisia nuoren naisen 
muistoja. Nämä haluan säilyttää omassa löytölaatikossaan sekoittamatta 
niitä muihin Helsingin löytötavaroihin. (Myöhemmin kuitenkin sekoitan 
kaiken koska valmistelen tavarakoostetta joka ei ole niinkään henkilökoh-
taisten tarinoiden kokoelma kuin laajempi kaupunkinäkymä).  
Samalle roskikselle tulee nainen, jolla on lapsi vaunussa samalla pihalla 
tuonnempana, uteliaana mitä roskiksella tapahtuu: Kuka? Vaarallinen 
hullu? Sanon keskustelun aluksi että tyhmää kun täällä on kymmeniä 
kiloja koulukirjoja sekajätteessä ja kippaan ne paperikeräykseen. Nainen 
sanoo että joku on talossa muuttanut ja lähtee pois nähtyään että olen 
jotenkin täyspäinen, ja uskaltaa jättää vauvan vaunuihin harson alle pi-
hamaalle. Ajattelen että pari järkevää kommenttia tai sana ystävällisyyttä 
niin roskisdyykkarista kuoriutuu vähemmän outo ja pelottava henkilö 
tutkiville silmille ja tilanne relaa. 
 
 29. huhtikuuta. Vartti dyykkausta merkitään tälle päivälle. 
 
Matkalla työhuoneelle kurvaan pyörällä Puistokadulle jossa vilkaisen 
parin sisäpihan roskakatosta: kahdessa viinilaatikossa on kiinnostavaa 
puumateriaalia johonkin tulevaan duuniin, mutta roudaaminen ei onnistu 
koska löydän myös valkoisen ison pyykkikorin jonka päätän sen melkoi-

sesta koosta ja muovisesta kolhoudesta huolimatta ottaa mukaan: kuin 
uusi, muovinen, kotimaista tekoa…  
 
Vappua odotellessa. Puolitoista tuntia dyykkausta tänään. 
 
Lähidyykkailen Torkkelinmäellä jossa hevoskastanjat ovat puhkeamassa 
lehteen – juhlavaa! Näen että suuri osa roskiksista on juuri tyhjennetty. 
Torkkelinmäeltä löytyi vain Marimekon ehjä puuvillainen sini-valkoinen 
raitapyyhe ja lähes kotinurkilta punainen miesten puuvillapaita ja naisten 
trooppisen liskon väreissä säihkyvä olkainpaita. 
  
Keskipäivällä lähden pyöräilemään työhuoneelle Kruunuhaan roska-
taivaan kautta. Aluksi roskisten näkymät ovat köyhiä. Tulen V. kadun 
tutulle roskikselle, symppikselle sisäpihalle, josta olen tehnyt paljon löy-
töjä. Muutama tavallinen muovipussi täynnä jostain asunnosta poisheitet-
tyä: miesten puku jossa ei näy kulumisen merkkejä, melkein uudenveroi-
nen Marttiinin puukko nahkatupessa, hienoja kankaita mm. tyynynpäälli-
siä, iso nahkainen musta matkalaukku (poiketen muista löydöistä käytön 
patinoima, mutta ehjä), metallisia ruokaluvälineitä ja  kasa muovisia 
syömäpuikkoja. Siisti läppäri ja hyvännäköinen tietsikan näppäimistö, 
muistilappuvihko. Taas hengareita joista otan tukevimmat ja puiset, pari 
lautasta joista iso laakea on Arabiaa. Taiteilijatarvikkeita: puinen taitelijan 
maalilaatikko, pari öljymaalausta ja mainioita elävänmallin piirustuksia, 
kasoittain öljyvärejä (25 tuubia x 20 ml, Goya ja Van Dyck -merkkisiä), 
erilaisia siveltimiä, käyttämättömiä öljypastelliliituja, akvarellikyniä täys-
pakkaus jne.  
Paikalla käy nainen joka päivittelee teennäisesti, tai ehkä pelokkaasti  
(miten suhtautua dyykkariin) roskiin heitettyä kamaa ja sitten reilu kol-
mekymppinen mies joka muutaman metrin päässä roskikselta painaa 
ovella summeria ja odottaa kauan, mutta ei edes vilkaise tänne. Sanon 
kaverille ”Hei kato, hieno Marttinin puukko ja nahkatuppi!”. Nyt mies jo 
katsoo ja näytän vielä ohutta Jack London-tyyppistä raidallista valkovuo-
rista takkia, että kiinnostasko sua? Mies tulee roskikselle ja innostuu heti 
kokeilemaan takkia. Kun mies on vetänyt takin niskaansa sanon yllyttäen 
että ”Näyttää hyvältä, hihatkin ovat sopivan mittaiset!” Mies sanoo ”Joo 
mä otan tän, jos mä en pidä sitä ainakin voin heittää tän Uffin laatik-
koon”. ”Joo, ota ihmeessä!” Mies lähtee ja toivottaa rauhallista Vappua. 
Paikalla käy myös remonttimieheltä näyttävä ukko joka vilkaisee nyreästi 



minuun päin ja paiskaa käyttämättömät, nipussa olevat Claes Ohlsonin 
pahviset pakkauslaatikot kartonkikeräyslaatikkoon.  
Tavaraa on tullut niin paljon että en pysty lähtemään liikkeelle pyörällä 
vaan työnnän sen erään talon pihaan telineeseen ja palaan raitsikalla 
asunnolle.  
Mietin että nyt kun olen dyykkauksessa yli puolivälin, kuinka paljon 
tavaraa lopulta tulee? Olin arvioinut että saan 40 tunnissa kokoon muu-
taman pahvilaatikon tavaraa, mutta niitä kertyy yli kolmekymmentä!  
 
3. toukokuuta Torkkelinmäellä ja sen alla dyykkausta tunti 20 min. 
 
Kauniin illan löytöinä olivat elävä huonekasvi (rahapuu) multapaakkui-
neen joka kulkeutuu ikkunalleni, nuorenmiehen paita, tyylikäs musta 
käsilaukku, rihkamalta näyttäviä koruja, valkoinen raskas keraaminen 
malja (kuin uusi, Stokka), punainen muovisanko kaatonokalla (Made in 
Italy), hienot meripihkanväriset aurinkolasit, harmaa siisti Ikean kompos-
tiämpäri, silmälasit koteloineen, vanha kauhuvideo, kaks punoskoria 
(Ikea?), muumi-peltirasia. Vaatteita näkyi, nyt yllättäen muutama reikiin-
tynyt – yleensä löytämäni vaatteet ovat olleet ehjiä. Roskiin jäi punoskori 
ja jättimäinen kasan erilaisia vanhoja videoita mm. ”UKK:n  hautajaiset”. 
Kaunis käsinleivottu ruisreikäleipä josta leikattu pieni siivu – herättää 
ajatuksia. Lapsuudessani, kun leipä tipahti lattialle, laatokankarjalainen 
isoäitini nosti nopeasti leivän ylös ja pisti sen hetkeksi päänsä yläpuolelle.  
 
4. toukokuuta. Teen kierroksen Töölössä, noin 1,5 tuntia menee. 
 
Seikkailen pitkin Töölöä – tällä kertaa paras roskis löytyy Apollon taiteili-
jakodin takapihalta jossa tunnistan rakkaat kollegani punaisena pöllyä-
västä väripigmentistä. Pehmoleluja (iso keltainen, siisti nalle jolla on pu-
nainen nuttu), käsin dreijattu keramiikka-astia (matkamuisto), kiva huivi, 
italialainen vati ym. Otan vain ehjät tavarat. Paras saalis tänään on kui-
tenkin iso määrä naisten ja miesten vaatteita kahdesta muusta paikasta. 
Naisten vaatteet ovat hyvälaatuisia ja kauniita (villaa, silkkiä), miesten 
taas urheilullisia: Niken uudenveroiset housut talvilenkkeilyyn ja toiset 
vaikka talviseen raksatyöhön. Saalis on vajaan sadan litran vetoiset kan-
timet täyteen – enempää en jaksa kantaa! 
 

5. toukokuuta aamulla paiskoo rakeita ja ropisee vettä, nyt illalla on 
kaunista ja viileää. Lehtien puhkeaminen käy verkalleen. Omistan 
tänään puolisen tuntia dyykkaukselle. 
 
Haen eilen Apollon taiteilijakodin roskikseen jättämäni keltaisen nallen 
talteen (siisti!) ja kävelen sisään muutamasta tuntemattomasta porttikon-
gista. Löydän neljä hyvin raskasta teollisuuspyörää jotka ovat olleet ko-
vassa käytössä, mutta toimivat. Näillä voisi olla käyttöä vaikka kuvan-
veistäjän painavan työpöydän alla. Lisäksi arvottomia, ja ehkä lähes hyö-
dyttömiä, mutta niin kauniita, kipsitöhnäisiä maalarin tasoituslastoja ja 
skraboja. Putsaaminen käyttökuntoon olisi iso urakka, mutta mahdollista. 
Vanha suomalainen tuuhea maalarinpensseli näyttää käyttämättömältä.  
Roskikselle tulee vanhempi hyvinpukeutunut tiukkiksen tuntuinen nai-
nen joka teroittelee minulle että roskiksen kansi pitää laittaa kiinni ettei-
vät linnut pääse levittämään tavaroita. Esittelen naiselle kahta teflonpais-
tinpannua jotka olivat sekajätteessä. Toinen on täysin moitteeton (poikke-
uksetta poisheitetyissä tefloneissa on enemmän tai vähemmän naarmuja). 
Nainen toteaa saman. Sanon että ongelma ei ole siinä että kierrätys olisi 
huonosti järjestetty vaan ongelma on täällä, ja koputan ohimoani. Tässä 
kohtaa irtoaa hymy. 
 
Illalla Kalliossa, matkalla pesulaan kävelen uteliaana aukinaisesta portti-
kongista erään talon sisäpihalle (jossa en ole koskaan aikaisemmin käy-
nyt). Näen siellä resuisen dyykkarin aukinaisen roskiksen luona. Tum-
maksi päivettyneellä Romanian mustalaisella on pyörän tarakalle sidot-
tuna korkea punoskori. Mies dyykkaa kierrätystölkkejä. Kurkkaan minä-
kin yhden avonaisen roskiksen kitaan ja näen siellä jotakin harvinaista: 
taulunkehys jossa on naisen kuva. Osoitan sormella roskiksen pohjalle ja 
pyydän häntä nostamaan kuvan dyykkarin kepillään ylös. Kehys on oi-
kein kaunis, vanha, kipsikoristeltu ja ehjä. Sävyt ovat kultaa ja mustan-
ruskeaa. Kuva on valon haalistama värikuva paljasrintaisesta naisesta 
jolla on kissoja esittäviä hopeanvärisiä, raskaita koruja kaulassa. Nainen 
on ennemmin venäläinen kuin suomalainen. Kuva on leikattu jostain 
lehdestä ja se on kiinnitetty kehyksen takapuolelta kömpelösti kahdeksal-
la pätkällä maalarinteippiä. Olen tyytyväinen onnekkaaseen kurkistuk-
seen roskalaatikon pohjalle ja kohtaamiseen dyykkarin kanssa. 
 



6. toukokuuta 5 minuuttia, lähiroskiksesta ruskea käyttämätön lippis.  
 
9. toukokuuta 5 minuuttia Torkkelinmäellä ohimennen – ei mitään.  
 
10. toukokuuta. Illan alkaessa tummenemaan dyykkasin noin 40 mi-
nuuttia Torkkelinmäellä ja sen alla. Lintujen laulua koko mäki.  
 
Tänään kuulin mustapääkertun asuntoni ikkunasta. Hevoskastanjat puk-
kaavat lehteä. 
Palasin kotiin noin 5 kg kuorman kanssa. Roskiin jäi jokunen täysi kosme-
tiikkapullo joita en saanut ongittua ylös sekä vanha työkalulaatikko seka-
laisine kokoelmineen metalliroinaa, mm. nauloja. Melko mukava saalis 
koostui kolmesta kenkäparista: kaikki aivan ehjiä, yhdet uudenveroiset, 
muut huonompaa laatua. Mustat naisten korkokengät hyväksytään koko-
elmaan. Heikompi pari laitetaan puiston penkille odottamaan – kenelle 
vaan kelpaa. 
Vanha peltinen akvarellilaatikko jonka kannessa on kuvitettu villin län-
nen sotaisa kohtaus länkkäreillä ja inkkareilla. Täysi värikynälaatikko ja 
kiinalainen imelänpunainen kitschiä hehkuva laukku, kosmetiikkaa 3 kpl, 
naisten luistimet (ehjät, siistit, hyväntuntuiset), taitoluistelijan (tai baletti-
tanssijan) röyhelöhame, Johnsonin vahaa 1 litran pönikkä suunnilleen 
täynnä, kolme muovihengaria, yksi naisten haaleanpunainen pusero 
(suomalainen Pallo-paita), kartonkinen pyöreä viinakotelo, pari kenkälaa-
tikkoa tavaroiden säilytykseen. Illan hauskin löytö oli tuo nostalginen, 
vanha akvarellilaatikko ja asiallisin, arvokkain naisten kengät. Englanti-
lainen talkkipurkki puolillaan oli mielenkiintoinen: ”Yarley English La-
vender, Perfumed Talc, Made in England”. 
 
Kauniin äitienpäivän vietto roskisdyykkarina. Haravointia Torkkelin-
mäellä ja Töölössä sekä viis minsaa Kalliossa. Yht. 1 tunti 35 min. 
 
Aamulla kävin kuvaamassa eileniltaiset korkokengät löytöpaikallaan 
roskiksen kannella, sekä vähän dyykkailemassa. Päivällä Töölössä mm. S. 
talon avarilla sisäpihoilla ja Apollonkadun suunnassa. 
Torkkelinmäellä kenkiä kuvatessani (ja graffiteja kuvaan koko ajan) tapa-
sin neljännen dyykkarini: vajaa kuuskymppinen kalju mies, ulkoillen 
Adidaksen sinivalkoisessa takissa, vaatimaton, kiltintuntuinen.  Kysyin 

että ootsä dyykkaamassa? Sanoi että hänen dyykkailunsa on vaan ulkoi-
lua, mutta että oli juuri tulossa kaupan roskilta josta oli löytänyt pitsoja ja 
jättäneensä sinne kasoittain jotain kanaan liittyvää ruokaa. Kysyin hyviä 
dyykkauspaikkoja ja hän mainitsi Takatöölön. Päättelin että hän dyykkaa 
vaan asuinpaikkansa lähellä mikä lopulta on järkevää koska oman kulmat 
oppii tuntemaan parhaiten ja niin aikaa ei kulu paikkojen etsiskelyyn tai 
matkusteluun. Sain luvan ottaa kuvan hänen löytökassistaan. Mies asette-
li tavaroitaan paremmin näkyville. Sitten kysymys: ”Saanko ottaa sinusta 
kuvan?” johon arvasin vastauksen. ”Ei minua!”  Nauraa päälle.  Miehen 
kassissa oli Saarioisten kinkkupitsaa, korvapuusteja ja panttitölkkejä pa-
rin-kolmen euron edestä.  
Itse olen dyykannyt ruokaa muutaman kerran kavereiden siivellä erään 
valintatalon roskista. Lavoilta olen dyykannut vuosikymmeniä mm. lähes 
kaikki huonekaluni ja monia hyviä työkaluja. Talojen sekajäteroskiksista 
olen dyykannut näkyvillä olevaa tavaraa. 
 
Torkkelinmäeltä löytyi eilisestä paikasta muutama työkalu: betoniraudas-
ta tehty kiila, jokin vanha huolella tehty teräkapistus ja oikein hieno van-
ha vasaranpää johon voi itse tehdä varren vaikka omenapuusta. Paljon 
käytetty mutta niin hyvän työkalun pitääkin olla.  
Olin niin hullu että kävin seuraavana aamuna raahaamassa puisen, noin 
nelikiloisen työkalupakin kotiin. Löysin pakinpohjalta moskan seasta 
kuusi terävää poranterää (kevyessä ruosteessa) ja kasan nauloja. Pakki ei 
ollut hieno, mutta ehjä ja käyttökelpoinen.  
Töölööstä S. korttelista ei paljoa löytynyt, joitain ruokapusseja olivat muut 
dyykkarit repineet auki. Jokusia vaatteita näkyvissä, mutta eivät mieles-
täni hyviä. Omaan tiettyyn käyttöön löytyi tyhjiä sylinterinmuotoisia 
sipsisäiliöitä. Taiteilijakodin roskiksessa oli taas leikkikaluja: peltinen 
poliisiauto (kunto välttää), hyvässä kunnossa puinen sininen kuormuri ja 
siisti metallinen juna. Dyykkauksen käydessä täydellä teholla kuulin kun 
jossain ylhäällä kolahti ikkuna ja kun katsoin taakseni siellä oli noin kol-
mevitonen parrakkas mies. Näytin hänelle peukaloa ylöspäin – Jes! Mies 
oli äreän näköinen. Naamasta näki että hänen mielestään olin väärässä 
paikassa. Hän näytti peukalollaan kohti porttikongia. Kohta samaan ik-
kunaan tuli kaunis tumma nainen (jota jostain syystä aloin heti ajatella 
pianistiksi) jolle nostelin myös peukaloa. Nainen nauroi ja näytti hänkin 
peukaloa – JES! Huoneesta alkoi kuulua kovaäänistä keskustelua. Paris-
kunta taisi olla eri mieltä retkeilystäni. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyykkauksesta ja dyykkarin etiketistä on kirjoitettu asiantunteva opus: Tarja 
Siltala-Huovinen: Roskisdyykkarin käsikirja. Like 2001. 
 
Töölöstä löytyi myös korkkaamaton 200 ml ”Heintz, Worcestershire Sau-
ce” viimeinen myyntipäivä. 1. helmikuuta ens’ vuonna sekä avaamaton 
pullo luomu-sesamöljyä jossa käyttöpäivät ohi vuosia sitten – mikä va-
hinko! Koiranmuonaa isossa pussissa – jätän paikoilleen. Iso, tehokas, 
muhkea, kunnolla väsätty saksalainen sateenvarjo jossa on pieni käyttö-
vika – talteen! Kotimatkalla näin lavan jolla oli hulppea määrä tavaraa: 
matkalaukkuja, huonekaluja, suksia… Korkeareunaisella lavalla kaikki oli 
mullin mallin, hyvin hankalasti kaivettavissa, ja kavuttavissa. Jätin lavan. 
Yhdellä sisäpihalla oli kaksi hyväkuntoista itämaistyylistä mattoa roskik-
sen vieressä rullalla ja yksi painuneena sekajätemasojen alla. Matot olivat 
kuorrutettu kotieläimen karvoilla, ehkä muuten moitteettomia. Yhden 
maton pohjassa oli hintalappu 110 euroa. Tämän vaivalloisen kuorman 
jättäminen hieman harmitti jälkeenpäin. 
Illalla oman taloni roskakatoksesta löytyi vaaleanruskeaa valonkestävää 
140 g paperia 1,17 kg /160 arkkia. Sopiva erä vaikka pieneen painotyöhön 
tai niistä voi sitoa päiväkirjoja. (Siitä tulee tähän päiväkirjaan kannet). 
Paikalla oli myös iso määrä (huonoja) kirjoja joista suuri osa oli sekajäte-
laatikkossa. Tavaran päällä oli pihasiivojan heittämää hiekkaa ja tupakan-
tumppeja. Näin voi tietoisesti pilata hyvää tavaraa. Kukaan ei halua pen-
koa tupakalta ja pölyltä haisevaa kasaa! 
 
12. toukokuuta, aamusää kuin syksyä: harmaata ja pimeää.  
Tänään 20 minuuttia roskiksilla. 
 
Aamulla matkalla työhuoneelle avasin tutun roskiksen kannen Kaivaris-
sa: ”Sotilaan virsikirja”, ”Crimson Skies PC-cd-rom”, pieni ilmeikäs muo-
vinen karhu (”Made in China” teettäjä saksalainen firma), iso nippu hy-
väkuntoisia Aku-Ankkoja ja hyväkuntoinen lastenkirja. Myös shakkipeli 
josta puuttui nappuloita ja kynttilälyhty – pähkäilin voisiko näitä vielä 
käyttää johonkin. 
 
Illalla kauppamatkalla kymmenen minsaa roskisten kansien nostelua 
Harjutorinkadulla ja Torkkelinmäen alla. 
Joku oli laittanut kassillisen käytettyjä hyväkuntoisia farkkuja kartonkike-
räyslaatikon päälle, nämä jätin paikalleen. Adolfinkadulla myöhästyin 



muutaman sekunnin Martinsonin kävelykengistä jotka oli jätetty roskik-
sen päälle. Nuoripari arvioi lyhyen sekunnin löytöään jonka jälkeen ken-
gät tungettiin kassiin.  
Löysin Helsinki -kokoelmaani peltisen pyöreän pikkuleipärasian. Kuva-
aihe oli purjelaiva sinivihreällä merellä ja löysin myös pienen kirjan: ”He-
vostaskutieto”. Avasin opuksen ja osuin kohtaan jossa neuvottiin mitkä 
kasvit on poistettava hevoslaitumelta,  että hevonen ei söisi niitä ja tulisi 
sairaaksi, tai peräti potkaise tyhjää. Olin ihmeissäni koska olin luullut että 
hevonen tietää itse eläimen vaistoillaan mitä voi syödä, ja mitä ei voi. 
Omaan käyttöön löytyi peltisiä teepurkkeja metalliroskista – kuivattuja 
sieniä varten. Ehdottomasti paras metallilaatikkolöytö on oven karmien 
väliin ruuvattava voimistelutanko – täydellinen! Omaan käyttöön. 
 
13. toukokuuta, sataa. Kävelen Kaivarista keskustaan ja dyykkaan 
matkalla 20 minuuttia.  
 
Löydän todella sekalaista tavaraa josta en innostu. Kotiin tullessa roinaa 
on pari kiloa ja joista arviointini jälkeen laitan suuren osan heti kiertoon. 
Hyvä löytö silti on siisti, toimiva lämpöpuhallin ”Philips Crown 550”. 
Tavanomaista vaatepaljoutta joista taittelen talteen kaksi isoa huivia, 
(ainakin toinen villaa), kuus erilaista kynää joista kaikki piirtävät (mm. 
punainen Uni-ball micro), ylellinen harja jonka runko näyttäis olevan 
sarviainesta, kosmetiikkaa… Piirustusliituja jotka otin talteen sen takia 
että ne ovat hauskalla tavalla lähes loppuunpiirrettyjä (en ota liituja koos-
teeseeni). Kaunis vanha ruusukuvioinen peltirasia (1960 luvulta?) josta 
puuttui kansi. Varmaankin se oli jossakin syvällä roskiksen pohjalla.  
 
14. toukokuuta, 25 minuuttia Torkkelinmäellä ja Aadolfinkadulla. 
Kaunis ilta!  
 
Illan saalis oli nahkalaukku (ok. kunto), tyynynpäällinen jossa on mustal-
la pohjalla keltaisia koristekuvioita, Niken siisti, iso paita. Lisäksi huone-
kalun jalka josta kehkeytynee veneen keksin kädensija omaan käyttöön. 
 
15. toukokuuta, 25 min. roskisdyykkarina lämpimässä auringonpais-
teessa. Kruunuhaan läpi pyöräillen plus yksi tuttu roskis Eirassa. 
 

Kävin läpi yhteensä kuusi sisäpiharoskista – löysin vain roskaa, mutta 
lopulta löytyi vihreä termospullo ja hyvälaatuinen uutta vastaava sahalai-
tainen leikkuuveitsi – hieno!! Myöhemmin huomasin että termospullosta 
puuttui sisätulppa. Sen voisi itse melko helposti veistellä korkista. Lisäksi 
löytyi muovisia, käyttökelpoisia istutusruukkuja 29 kpl (reikäpohjaiset) ja 
Kaivarista yksi käyttökelpoinen siisti mappi.  
 
17. toukokuuta, 10 minuuttia dyykkausta Aadolfintiellä. 
 
 Aika heikkoa: muutama tukeva pahvilaatikko löytöjen varastointiin sekä 
lohdutuksena valtaisan paksu, huovutettu ruskea kinnas joka ei voi olla 
neulottu mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tulikuuman rautakatti-
lan nostamiseen liedeltä. Illalla vielä 20 minuuttia Torkkelinmäellä. Paras-
ta tänä iltana oli kenties musta lierihattu joka 50% villaa ja 50 % polyeste-
ria. Naisten uuden näköiset kiinalaistyyliset kengät ja kaksi keraamista 
vatia joissa vain pikkunaarmut. Löytyi myös puvuntakki jonka laitoin 
roikkumaan rautaportinpieleen – takki katosi heti jonkun ohikulkijan 
mukaan.  
 
18. toukokuuta tunti Töölössä. On hyvin lämmintä.  
 
S. korttelin pihoilta saalista, muualta ei paljoa mitään. Löytöjä olivat hieno 
vähästäkin ilmavirrasta tai liikkeestä päätä heiluttava ruskea pieni muo-
vikoira (oikeasti hauska, ehkä 70-lukua) sekä ohuita, tyylikkäitä cokislase-
ja kuusi kappaletta, uusia A5-kokoisia taulukehyksiä kolme kappaletta, 
seinämaalarin sivellin (tähän saakka listaa tavara kuin kaupan hyllyltä), 
sekä kosmetiikkaa, laukku, lasihelmiä, ikivanhoja valokuvan kiinnittimiä. 
Pehmoeläin jonka sisältä löytyi kuumavesipullo.  
 
Illan parhaan roskiksen luona juttelin tovin uteliaan vajaa nelikymppisen 
miehen kanssa. Kysyi uteliaana mitä puuhailet ja mitä aiot tehdä löytöta-
varoilla. Juttelin taidehommistani ja roskataiteesta. Kysyin mitä hän sitten 
tekee työkseen? Viivyttelevä vastaus että hän oli ollut pörssimeklarina 15 
vuotta, lamaan asti, ja nyt suunnittelee uusia bisneksiä, ehkä rakennus-
alaa. Mies kertoi että talon pihassa oli ollut roskalava jonkun remontin 
aikana ja lavalla oli ollut paljon hyvää tavaraa, kaappeja, hyllyjä… Arvel-



tiin yhdessä että joku voisi elättää itsensä dyykkaamalla, mutta missäpä 
Helsingissä voisi säilyttää kaikkea löytötavaraa? 
  
Samassa korttelissa, seuraavilla roskiksilla, kohtasin mattoja piiskaavan 
miehen joka ei pitänyt siitä että ihmisten tavaroita viedään roskalaatikois-
ta. Hänen mielestä tavarat ovat taloyhtiön. Olen ymmärtänyt että roska 
juridisessa mielessä kuului – sen jälkeen kun ne on kumottu roskiin – 
firmalle joka hyödyntää roskat. Mies jatkoi sitkeästi negatiivistä puhet-
taan, ja että polkupyöriäkin oli hävinnyt pihasta… Sain piiskaajamiehen 
hetkeksi hiljentymään sanomalla ”Älkää laittako hyviä tavaroita roskiin, 
niin ei ole dyykattavaa, eikä dyykkareita!” Aivan turha keskustelu, mo-
lemmat provosoituivat. Pihassa oli myös muuttoauto ja muuton keskeltä 
minua katsottiin silmin että dyykkarina uhkaan heidän omaisuuttaan.  
 
Sattumalta tapaan Kalliossa seuraavana päivänä dyykkarin jonka kohta-
sin viikkoja sitten roskisten äärellä Töölössä. Kun mainitsen kohtaamas-
tani piiskaajasta, hän kommentoi: ”Ne niin rakastavat niitä osakkeitaan!”  
 
22. toukokuuta 40 minuutin kävely Torkkelinmäellä.  
Näkyvissä auringonpalvojia ja hyvin lehtensä saaneita puita.  
 
Saalis johon voin olla tyytyväinen kesäisenä päivänä: iso siisti vaaleanpu-
nainen puuvillapyyhe ja läjä ruokaa josta valikoin talteen parhaat palat: 
avaamattomat pakkaukset vadelmahilloa lasipurkissa ja levy tummaa 
suklaata, kokonainen tuore sekaleipä (heti omaan käyttöön).  
Ruoka oli roskissa avoimesti näkyvillä, ei pussin sisällä ja siksi ne huoma-
sin. Ruokaa etsivillä dyykkareilla on tapana viiltää sekajätepusseja auki. 
Tässä määräaikaisessa retkeilyssäni olen tehnyt sitä hyvin harvoin. Ruo-
kaa en ole tässä 40 tunnin dyykkausrupeamassani erityisesti etsinyt. 
Dyykkaustavoillani löytää paremmin kookkaita esineitä jotka eivät mah-
du tavalliseen muovipussiin, sekä vaatteita jotka pursuavat muovipus-
seista, tai ovat sekajätteessä paljaana. Huomioin varsinkin isot jätesäkit 
joissa usein on siivouksessa tai muutossa tullutta tavaraa, joskus kuolleen 
jäämistö. 
Roskakävelyllä löytyi myös parikiloinen pino siistiä A4 -paperia jossa 
yksittäinen paperiarkki oli yhdeltä puolelta valkoinen, toiselta häikäise-
vän keltainen. Paperit oli ruudutettu repäistäviin suorakaiteen muotoisiin 

kaistaleihin. Voisiko näitä käyttää roskarunoihin? (– Tämä päiväkirja on 
tulostettu tälle löytöpaperille). 
Eilen huomasin oman taloni roskiksesta Fredriksonin valmistaman talvi-
lakin joka on turkista ja nahkaa – erinomaisessa kunnossa! 
 
24. toukokuuta, puol’tuntia Torkkelinmäellä. 
 
30 min. kävely Torkkelinmäellä helteisen päivän iltana. Yksi olkalaukku: 
ei mikään ergonomian tai designen ihme, mutta käyttökelpoinen. Omiin 
käyttötarkoituksiin metallisia tee- ja kahvipurkkeja. Ikean valmistama 
metallikisko kaupan pakkauksessa jonka kuitenkin paiskasin oman taloni 
metalliroskiin. Olisiko tälle Ikean halpatuotteelle kuitenkin löytynyt koti?  
 
25. toukokuuta. Töölössä tunti viistoista minuuttia S. korttelissa ja 
Apollonkadun tienoilla lämpimässä aamusäässä. 
 
Tapasin S. korttelissa pihalla tupakalla saman kaverin toistamiseen. Hän 
soitti eilen iltana ja tarjosi minulle taidekirjojaan. Ajatus painavista taide-
kirjoista enemmän kauhistutti kuin ihastutti. Näen itseni raahaamassa 
kirjapinoja kohti seuraavaa asuntoani.  
 
Mitä sitten haluaisin jättää itselleni tästä tavaramäärästä? Varmasti työkalut 
(poranterät, teräslanka, hohtimet, puukko, sakset jne.) ja kasvio. 3 matkalaukkua 
tavaran varastointiin. Yksi pikkureppu? Kuumailmapuhallin ja silitysrauta. 
Siveltimet. Pari kirjaa? Paperimateriaali tätä päiväkirjaa varten. Ruoan voisi 
vielä huoletta käyttää. Rahapuu eläväksi muistoksi!  
 
S. korttelin sekajätelaatikoista löytyi hyvin laiha saalis, mutta sentään 
jotain: pientä puhdistamista ja teroittamista kaipaavat ammattimiehen 
sulavalinjaiset sakset, myös kahvat metallia. Apollonkadun suunnalta 
löytyi Samsoniten siisti ja tukeva matkalaukku, tuore avaamaton kahvi-
paketti, tomaattipyreetä, säkkitolkulla vaatteita joista valitsin parhaat 
mm. samettinen lierihattu ja valkoinen villakaulaliina. Muita olivat isot 
lasten väriliidut, ruoka- ja pakasterasioita, Motzard cd-levy avaamatto-
massa pakkauksessa. 
 
 



40 tuntia Helsinki-dyykkausta tulee tänään 31. toukokuuta täyteen!  
 
Dyykkaan tunnin ja kaksikymmentä minuuttia Töölössä ja sitten Apol-
lonkadun tienoilla. Lähdin matkaan ajatuksin että nyt tehdään loppuun 
40 tunnin dyykkausurakka, mutta mitään tuskin löytyy koska kansa on 
ulkona eikä kotona siivoamassa asuntojaan. Olin yllättynyt ja iloinen kun 
löysin ison, punasavesta poltetun, upean uunivuoan (Made in Italy), toi-
mivan leivänpaahtimen, viini- ja coctail-laseja ym. Ihmettelin arvokasta 
poisheitettyä. 
 
S. korttelissa sekajätteeseen oli vipattu 70-litran jätesäkki joka oli pullea 
vaatteista, valitsin parhaimmat. Lappaessani säkistä vaatteita ulos paikal-
le tuli kasvoiltaan paahtunut mies jota arvelin romanian mustalaiseksi, 
mutta hän sanoi olevansa Bulgariasta. Lappasin 70-litran jätesäkistä ulos 
vaatteita nopeaan tahtiin ja annoin suuren osan miehelle, jotkut mieleiset 
pistin omaan reppuuni. Tätä kirjoittaessa päälläni on dyykattu, siisti, 
pitkähihainen kauluspaita. 
 
Dyykkausurakka on pulkassa. Olen ihmeissäni löydöistäni, tavaran mää-
rästä ja siitäkin mihin saan tämän kaiken mahtumaan! En kysy kuiten-
kaan itseltäni ihmisten usein esittämää kysymystä ”Mitä teet tavaroilla?” 
(näyttelyn jälkeen); luotan intuitiooni – Roska saa lopulta kodin ja taide-
merkitys sen kun vain jatkuu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 tunnin löydöt ovat yhteensä 209 kiloa, 62 grammaa / noin 801 
esinettä tai esinesarjaa. Kaikki ehjiä, pääasiassa hyväkuntoista, 
paljon uudenveroista.  
 
Useimmat koneet kuten vedenkeitin, kuumailmapuhallin ja lei-
vänpaahdin toimivat. Läppärit ovat tutkimatta.  
Kappalemäärän arvoiminen on tulkintaa. Kumilenkillä yhdessä 
ollut iso määrä lyijykyniä laskettiin yhdeksi esinesarjaksi (1 kpl), 
samoin irtokasat samanmerkkisiä öljyvärejä. Eri paikoista löyty-
neet kolikkokasat laskettiin kukin yhdeksi kokonaisuudeksi. Isot 
samanlaiset esineet ja esim. vaatteet laskettiin eri kappaleiksi. Siis 
puhumme kappalemääristä noin -hengessä.  
 
 
KIRJOJA, sarjakuvia; 60 kpl / 23 kiloa 98 g 
 
HENGAREITA; muovi- ja puuhengareita; 30 kpl / 2 kg 691 g  
 
HIUSESINEITÄ, harjoja, kampoja; 16 kpl / 967 g 
 
HUIVEJA, kaulaliinoja; 15 kpl / 1 kilo 357 g 
 
KANGASTAVARAA, lakanoita, irtokankaita; 4 kpl / 1 kilo 287 g 
 
KEITTIÖTAVARAA, ruokailuväl., keittiöveitsiä, munakello jne. 113 kpl / 21 kg 412 g 
 
KEITTIÖ, juoma-astiat; 20 kpl / 3 kiloa 900 g  
 
KEMIKAALEJA, vahaa, puhdistusaineita, hyönteismyrkkyä 13 kpl; 3 kiloa, 830 g  
 
KENKIÄ, saappaita; 20 paria, 15 kg 40 g (lopullinen määrä on 23 paria) 
 
KONEITA, leivänpaahdin, silitysrauta, kuumailmapuhallin, vedenkeitin jne; 14 kpl,  
10 kg 445 g  
 
KOSMETIIKAA, 22 kpl; 1 kilo 1543 g  
 
KORUJA 2 kpl; 131 g 
 
KOTELOITA, kukkaroita 5 kpl; 260 g 
 
KYNIÄ, lyijy-tussi-huopak. 57 kpl (pakatut sarjat lasketaan yhdeksi kappaleeksi); 977 g 
 
KÄSINEITÄ, villasukkia; 10 kpl / 939 g 
 
MATKALAUKKUJA; 3 kpl / 10 kg 

 
NAISTEN LAUKKUJA, olkalaukkuja, käsilaukkuja; 16 kpl / 6 kiloa 2 g 
 
LAUKKUJA, miesten/naisten; 10 kpl / 6 kg 565 g 
 
SELKÄREPPU; 5 kpl / 2 kg 426 g 
 
LEIKKI, pelikortti, nalle, lasten esineitä; 45 kpl / 4 kg 14 g  
 
LÄÄKE, Burana, Voxra, Amorion jne; 4 kpl / 106 g 
 
MIESTEN PAITOJA, takkeja; 21 kpl / 5 kg 54 g 
 
MIESTEN HOUSUJA, työhaalareita, sadehousut, toppahousut ym. 7 kpl / 3 kg 487 g 
 
NAISTEN PAITOJA, takkeja; 19 kpl / 5 kg 581 g 
 
NAISTEN HAMEITA, housuja; 7 kpl / 1 kilo 722 g 
 
”SEKAVAATETUS”, makuupussi, sadeviitta ym; 4 kpl / 1 kg 878 g 
 
PAPERITAVARA, A4-paperia, kirjekuoria, muistilehtiöitä; 13 kpl / 5 kg 178 g  
 
PURKKEJA, metallisia makeisrasioita, kartonkirasioita ym; 22 kpl / 3 kg 416 g 
 
PYYHKEITÄ; 7 kpl / 2377 g 
 
RAHAA, dollareita, euroja, kruunuja, lateja, pennyjä ym; 6 rahakasaa / 343 g 
 
RUOKA, tonnikalaa, suklaata, luomuhunajaa, leipää ym; 22 kpl / 5kg 032 g  
 
SEKALAISTA, sateenvarjoja, kenkälusikka, dildo ym; 90 kpl / 36 kg 635 g  
 
TAITEILIJATARVIKE, öljyvärejä, pensseleitä, kyniä, kehyksiä ym; 44 kpl / 6 kg 99 g  
 
TYYNYJÄ, tyynynpäällisiä 17 kpl / 6 kiloa 204 g 
 
TYÖKALUJA; hohtimet, sakset, puukko, mattoveitsiä ym; 15 kpl / 3 kiloa; 261 g  
 
URHEILUVÄLINEITÄ, squashmaila, 2 paria luistimia, sählypalloja ym; 10 kpl / 3 kg 
916 g 
 
VALOKUVAUS, kehitettä, kehityspurkki, kinofilmiä ym; 14 kpl / 1 kg 889 g 
 
------------------------------- 
------------------------------- 
 



Helsinkiläinen tuottaa vuodessa sekajätettä  
keskimäärin 315 kiloa vuodessa... 
 
Dyykkasin 40 tunnin aikana sekajätelaatikoista 209 kg käyttökelpoista tavaraa. 
Vantaan energian jätevoimala (ts. jätteenpolttolaitos) ilmoittaa että yksi kilo 
kodin sekajätettä tuottaa energiaa 3 kWh. 
Siten keräämästäni tavarasta 209 kg irtoaisi energiaa polttamalla 627 kWh.  
Tuolla 627 kWh energialla voisi: 
– Lämmittää sähkösaunaa vuoden ajan 1,5 tuntia/ kerta 4,7 pvän välein 
– olla suihkussa 21 tuntia  
– käyttää pöytätietokonetta tai jääkaappia 157 vuorokautta 
– lämmittää tavallista omakotitaloa noin 9 vuorokautta 
 

Kun yhden kilowattitunnin tuottamiseen tarvitaan: 1 koivuklapi /1 m2 aurinko-
paneeli yhdessä kesäpäivässä  / 1 dl polttoöljyä / n. 25 sekuntia tuulta.  
Samaan tarvitaan 330 g kodin sekajätettä. 
Kotitaloussähkön keskihinta Suomessa on 15 senttiä / 1 kWh (Vattenfall). Silloin 
keräämäni 209 kilon ”roskakasan” tuottama energia 627 kWh olisi arvoltaan 94 
euroa. 
 

Keräämäni sekalaisen tavaran rahallista arvoa (pääasiassa esineillä on mielestäni 
käyttöarvoa) on vaikea arvioida mutta heitän tässä että tavaran hintahaarukka 
voisi olla 0 e–25 e /esine. Jotkut esineet voisivat olla jo keräilytavaraa tai siinä 
kynnyksellä. Vanhan kasvion kasvit kehystettyinä voisivat olla kymmeniä euroja, 
tai paljon enemmän. Kasviprässi, trendikäs Adidaspaita ja -pusakka, uudenveroi-
nen työhaalari, turvakengät, käyttämättömät pelastusliivit?  Vaatteiden hintahaa-
rukka voisi olla kirpputoreilla 0,5 e–25 e. Jos huitaistaan sekalaiselle dyykkausta-
varalleni vaatimaton, pyöreä pohjahinta: 1e / tavara niin saadaan ”roskakasan” 
rahalliseksi arvoksi 801 e. 
  

Tuolla 801 eurolla taas voitaisiin hankkia pyöreästi 5340 kWt  joka on 8,5 kertaa 
enemmän kuin poltosta saatu energia, joka on 627 kWh. Joka tapauksessa, mie-
lestäni on sääli polttaa vielä käyttökelpoista tavaraa kilowateiksi. 
Voitaisiin myös yrittää laskea löytämäni tavaroiden valmistukseen kulunut hiilidi-
oksidipäästö, vedenkulutus jne. ja sitä kautta vaikutus ilmastoon. 
 

Joillakin esineillä sekajätteessä saattaa olla myös kulttuuriarvoa, jos ei nyt löytä-
milläni kovin mutta tämän pienen keräilyni pohjalta sanon että mahdollisuus on  
 

 
 
 
varmasti olemassa. Roskista voi oikeasti pelastaa aarteita!  
 
Lähteet (toistaiseksi tarkistamattomiin) energialaskelmiini olivat Helsingin energian 
Kodin energiavinkit -vihkonen, Hgin Harakan saaren luontotalon energianäyttely, Vat-
tenfallin nettisivu, HSY nettisivu ja sähköpostivastaus kysymyksiini HSY’stä. 
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