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Roskat luonnonvaraisten eläinten riesana 
 
Kesän kukoistaessa kauneimmillaan ilmestyvät luontoon myös retkeily- ja grillikauden 
merkit: elintarvikepakkausten muovikääreet, muovi- ja lasipullot ja säilyketölkit sekä 
muut sekalaiset maatumattomat jätteet. Roskista aiheutuu esteettistä haittaa, ja 
särkyessään ne ovat myös vaaraksi niin aikuisille kuin lapsillekin. Pahiten roskista 
kärsivät kuitenkin luonnonvaraiset eläimet. 
 
Toisin kuin ihmisillä, luonnonvaraisilla eläimillä on vain harvoin mahdollisuus päästä 
hoitoon saatuaan vammoja lasinsiruista tai teräväreunaisista metalliesineistä. Lisäksi 
monet ihmisille vaarattomat roskat, kuten juomatölkkien muoviset pidikerenkaat ja 
alumiinitölkkien avauslenkit, saattavat olla hengenvaarallisia luonnonvaraisille eläimille 
ja aiheuttaa tuskallisen kuoleman tukehtumalla tai nääntymällä nälkään. Vaaraa 
aiheuttavat myös erilaiset muovipussit ja -kääreet, joihin eläin voi jäädä kiinni tai jotka 
nieltynä tukkivat eläimen suoliston. 
 
Roskat vaarattomiksi - kierrätys kunniaan! 
 
Luonnossa liikkuva ihminen voi omalla toiminnallaan edistää luonnonvaraisten eläinten 
hyvinvointia. Ottamalla roskansa mukaan ja toimittamalla ne jätepisteisiin säästyvät 
sekä luonto että siellä elävät eläimet. Luonnosta voi lisäksi poimia löytämiään roskia ja 
maatumattomia jätteitä. Jos löydettyjä roskia ei syystä tai toisesta voi ottaa mukaan, ne 
kannattaa tehdä eläimille vaarattomiksi esimerkiksi leikkaamalla muovirenkaat ja 
kumilenkit poikki ja litistämällä säilyketölkkien suut. 
 
Roskien syntymistä voi vähentää kulutustottumuksia muokkaamalla ja jätteiden 
lajittelulla. Useimmissa kaupoissa on tarjolla esimerkiksi ekohajoavia muovipusseja ja 
poltettavissa kääreissä olevia elintarvikkeita. Jätteiden lajittelu ja kierrätettävien 
jätteiden toimittaminen keräyspisteisiin edistää luonnon ja samalla luonnonvaraisten 
eläinten hyvinvointia. 
 
Roskasta käyttöesineeksi 
 
Kierrätystä voi harrastaa myös kotikonstein. Vanhoista tai särkyneistä esineistä ja 
vaatteista sekä pakkausmateriaalista saa uusia käyttöesineitä pienellä vaivalla ja 
kekseliäisyydellä. Munankennot ja kynttilänpätkät muuntuvat sytykeruusuiksi ja 
säilykepurkit kynätelineiksi kierrättäjän käsissä. Myös vanhat vaatteet ja kodintekstiilit 
saavat uuden elämän esimerkiksi pannulappuina, tiskirätteinä ja neulatyynyinä. 
 
 
 
 
 



Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys (HEY) järjestää lauantaina 19.6. teematapahtuman 
kierrätyksestä ja sen merkityksestä luonnolle ja eläimille. Tapahtuma järjestetään Oitin 
kissatalolla (Keskustie 10, 12100 Oitti) klo 10-14, ja sen ohjelmassa on kierrätysaiheisia 
työpajoja sekä tietoiskuja eettisestä ja ekologisesta kuluttamisesta. Teematapahtuma 
käynnistää HEYn kesän 2010 teematapahtumasarjan, joka koostuu kolmesta 
tapahtumasta. Kesän muut teematapahtumat järjestetään 17.7. (teemana 
lemmikinhoito) ja 21.8. (teemana elonkorjuu ja valmistautuminen talveen). 
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Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry (HEY) 
- on SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistys 
- toimii Hausjärven ja Mäntsälän alueella 
- tekee käytännön eläinsuojelutyötä neuvoen, tiedottaen, kouluttaen sekä huolehtimalla 
Hausjärven löytöeläimistä (kissat) 


