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I JOHDANTO

1.1. Urbaanin ja kaupungin käsitteestä

Urbaani tarkoittaa Suomen kielen perussanakirjan mukaan ’kaupungistunutta’ tai ’(suur)kaupunkilaista’.
Kaupungilla taas tarkoitetaan ’tiheään rakennettua, tavallisesti suurta asutuskeskusta’.

Urbaanin käsitettä voidaan lähestyä rakentamisen ja asumisen lisäksi myös liikenteen näkökulmasta.
Himanen ja Järvi-Nykänen ovat määritelleet urbaanin asuinympäristön seuraavasti: ”Henkilöllä on ur-
baani asuinympäristö silloin, kun hän asuu kerrostalossa, lähin joukkoliikennepysäkki on alle 400 met-
rin etäisyydellä kotoa ja vuorotiheys on yli 20 vuoroa päivässä” (Himanen ja Järvi-Nykänen 1993, s.
21).

Termillä ’urbaani’ voidaan viitata myös elämäntapaan. Elämäntapaan viitattaessa urbaanilla on tarkoi-
tettu usein energia- ja materiaali-intensiivistä eli kulutuskeskeistä, länsimaiseksikin kutsuttua elämän-
tapaa. Uusimmat tutkimukset viittaavat kuitenkin siihen, että kaupungissa asuvien aineellinen kulutus
olisikin muualla asuvien kulutusta vähäisempää (esim. Kytö ja Aaltola 2006, s. 62). Nimenomaan dis-
urbanisaatio eli kaupungeissa työskentelevien muutto maaseutumaisten kuntien pientaloihin johtaa
usein suurempaan aineelliseen kulutukseen, koska se lisää autoilua.

Kaupunkisuunnittelun piirissä on puhuttu usein tiiviistä eurooppalaisesta kompaktikaupungista vasta-
kohtana amerikkalaiselle ’autokaupungille’. Termillä autokaupunki tarkoitetaan pohjimmiltaan ehkä
kuitenkin enemmän autoiluun perustuvaa elämäntapaa kuin jotain tiettyä kaupunkimaantieteellistä
kokonaisuutta. Etenkin Yhdysvaltojen keskiluokkaisten miesten elämää näyttäisi määrittävän pende-
löinti kaupungissa sijaitsevan työpaikan ja kaukaisen esikaupungin omakotitaloalueella sijaitsevan
kodin välillä.

1.2. Opinnäytetyön tausta, tavoitteet ja rakenne

Asutuksen hajautumisen aikaansaama liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen kasvu on tämän opin-
näytetyön taustalla vaikuttava ympäristönsuojelullinen ongelma ja uhkakuva. Suomessa muutetaan
yhä suuremmassa määrin kaupunkikerrostalosta pientaloon1, joka sijaitsee maaseutumaisen kunnan
pienessä taajamassa tai haja-asutusalueella. Muuton yhteydessä työpaikka jää yleensä kaupunkiin eli
työmatka pitenee. Lisäksi työmatkoilla siirrytään henkilöauton käyttöön, koska julkinen liikenne ei toimi
kuten kaupungissa. Asutuksen hajautuminen johtaa siten liikenteen päästöjen kasvuun.

Tutkimuskysymykset kuuluvat seuraavasti:
1. Kuinka suuri osa suomalaisen keskivertokuluttajan kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu henkilölii-
kenteestä?
2. Kuinka paljon Helsingistä Nurmijärvelle muuttavan henkilön kasvihuonekaasupäästöt lisääntyvät
päivittäisiin matkoihin käytetyn kulkuneuvon muuttuessa metrosta henkilöautoon, jos työpaikka säilyy
Helsingissä?

Työ jakautuu viiteen lukuun. Johdannossa esitellään työn rajaukset ja niiden taustalta löytyvät kulttuu-
riset perusoletukset. Lisäksi esitellään työn ympäristönsuojelullinen lähtökohta eli IPCC:n suosittelemat

1 rivi- tai omakotitalo
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globaalit kasvihuonekaasupäästövähennykset ja esitellään suomalaisessa kulutusdiskurssissa käytetty
pienten purojen teoria.

Luku II kuvaa kirjallisuuskatsauksen avulla asutuksen hajautumiskehitystä ja siihen liittyvää autoilun
lisääntymistä sekä pitkien työmatkojen suurta osuutta työmatkojen kokonaiskilometrisuoritteesta. Ta-
voitteena on luoda jonkinlainen väestötason yleiskuva näistä ilmiöistä. Lisäksi luvussa II esitellään
henkilöautoilun ja joukkoliikenteen perusedellytyksiä sekä havainnollistetaan esimerkkien avulla, kuin-
ka paljon eri asumismuodot vaativat rakennusmaata. Luvun tarkoituksena on taustoittaa lukujen III ja
IV laskelmia.

Luku III vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Luvun päälähteenä on Ilmo Mäenpään vuonna
2004 julkaisema tutkimus suomalaisen kulutuksen ympäristökuormituksesta. Mäenpään kulutuksen
kasvihuonekaasupäästöistä saamiin tuloksiin lisätään lopuksi arvio lentäen tehtyjen valmismatkojen
typenoksidi- ja vesihöyrypäästöjen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä (Sausen ym. 2005).

Luku IV vastaa toiseen tutkimuskysymykseen. Siinä osoitetaan aiempaan tutkimukseen, tilastoihin ja
kulutusseurantatietoihin perustuvan vertailulaskelman avulla, että päivittäisten matkojen kulkutavalla ja
asuinpaikan sijainnilla on huomattava vaikutus työssäkäyvään väestöön kuuluvan kuluttajan kasvi-
huonekaasupäästöjen kokonaismäärään.

Luvussa V esitetään lyhyt yhteenveto päätuloksista ja pohditaan tulosten merkitystä Suomen ilmasto-
politiikan ja globaalin päästövähennystavoitteen kannalta. Tulosta tarkastellaan myös suhteessa joh-
dannossa esitettyyn pienten purojen teoriaan.

1.3. Maantieteelliset rajaukset

Helsinki ja Helsingin seutukunta ovat tämän opinnäytetyön maantieteellisessä keskiössä. Opinnäyte-
työn maantieteellistä rajausta ei ole tarkoitettu aluepoliittiseksi kannanotoksi Helsingin seudun kasvun
puolesta, vaan Helsingin seutu valittiin lähinnä sen vuoksi, että Helsingissä on toimiva ja ekotehokas
joukkoliikennejärjestelmä (esim. Hannonen 2007, s. 14).

1.4. Tutkimuksellinen ote ja kulttuuriset taustaoletukset

Ympäristönsuojelun tarkoituksena on ympäristöongelmien ennaltaehkäisy, lievittäminen tai poistami-
nen. Ympäristönsuojelutiedettä luonnehtii poikkitieteellinen tarkastelutapa, sillä ympäristöongelmien
ratkaisukeinoja etsittäessä tarvitaan sekä luonnontieteitä ja teknisiä tieteitä että myös humanistisia ja
yhteiskuntatieteitä. (Maatalous– metsätieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2003– 2004, s. 114.)

Tämän opinnäytetyön aineistona käytetään aiempien tutkimusten lisäksi tilasto- ja kulutusseurantatie-
toja sekä näihin perustuvia esimerkkilaskelmia. Tutkimusotetta voisi luonnehtia matemaat-
tis– tilastolliseksi. Työn pääpaino on numeerisessa aineistossa ja sen analysoinnissa sekä esimerkki-
laskelmien esittelyssä. Ensisijaisena tavoitteena on löytää yhdyskuntarakenteeseen2 ja liikennejärjes-
telmiin liittyviä konkreettisia keinoja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

2 Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan rakennusten, verkostojen ja rakennettujen viheralueiden muodostamaa
toiminnallista kokonaisuutta, kuten esimerkiksi työssäkäyntialuetta (Kansallinen ilmasto-ohjelma 2001, s.
137).
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Työn kulttuurisena perusoletuksena on se, että hyvin suuri enemmistö suomalaisista ei halua palata
perinteiseen suomalaiseen omavaraistalouteen3 lähinnä kyseisen elämänmuodon työläyden ja suuren
ajantarpeen vuoksi (ks. Melasniemi-Uutela 1993, s. 27; Pekkanen ym. 1997, ss. 115– 116, 144– 146,
204; Kytö & Aaltola 2006, s. 46 ja liite 2; Tuorila 2006, s. 8). Tämän oletuksen vuoksi omavaraista,
luontoa hyvin vähän kuormittavaa elämänmuotoa ei käsitellä lainkaan.

Vertailulaskelman Nurmijärvellä sijaitseva omakotitalo lämpiää sähkölämmityksellä. Sähkölämmitys on
edullisten perustamiskustannustensa ja vaivattomuutensa vuoksi edelleen omakotitaloasumisen sel-
västi yleisin lämmitysmuoto. Asunnon lämmittäminen pelleteillä parantaa haja-asutusalueella asumi-
sen ekologisuutta. Perinteinen puulämmitys lienee hiilidioksidipäästöjen suhteen paras lämmitysmuoto,
etenkin jos polttopuu hankitaan lähistöltä. Puulla lämmittäminen vaatii kuitenkin asukkailta yleensä
huomattavaa ajallista työpanosta, mikä onnistuu parhaiten työelämän ulkopuolella olevilta kuten lapsi-
aan kotona hoitavilta, työttömiltä ja eläkeläisiltä (Pekkanen ym. 1997, ss. 133, 138– 142). Tässä opin-
näytetyössä keskitytään palkkatyössä käyvän väestönosan elintapoihin ja kulutukseen. Kytön ja Aalto-
lan mukaan (2006, s. 25 + liite 2) suurin osa maalle muuttajista käy kokopäivätyössä. Sama pätee
pääkaupunkiseudun kehyskuntiin muuttaviin (Mäntylä 1998, s. 109; Laakso ym. 2005, ss. 16).

Myös etätyö maaseudulla tarjoaisi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kannalta varteenotetta-
van vaihtoehdon lähiasumiselle kaupungissa. Etätyö ei ole kuitenkaan yleistynyt odotetulla tavalla.
Vuonna 2001 vain 0,3 % Suomen työvoimasta työskenteli yksinomaan kotoaan käsin. Vähintään yh-
den päivän viikossa etätyötä tekeviä oli 0,7 %. Muualla Euroopassa etätyö oli vielä harvinaisempaa.
(Helminen ym. 2003, ss. 35, 39, 9.) Kytön ja Aaltolan tutkimuksessa (2006, s. 51) vain 1,4 % maaseu-
tumaisten kuntien taajamiin ja haja-asutusalueille muuttaneista työlliseen väestöön kuuluvista teki etä-
työtä. Useissa tutkimuksissa on lisäksi todettu, että työntekijät haluavat tehdä etätyötä yleensä vain
yhtenä tai kahtena päivänä viikossa (Heinonen ym. 2004, s. 191). Tämä ei riitä kompensoimaan maal-
la asumisesta johtuvaa työmatkan pidentymistä. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen etätyön
avulla on tämän vuoksi rajattu tämän opinnäytetyön ulkopuolelle.

Maanviljelijäväestön kulutus tuottanee vain vähän kasvihuonekaasupäästöjä: työmatka on lyhyt ja tilo-
jen päärakennukset lämpiävät usein bioperäisellä polttoaineella. Lisäksi Pekkasen ja muiden (1997, s.
155) mukaan maanviljelijät autoilevat vain vähän. Maanviljelijöiden ammattikunta on rajattu kuitenkin
tämän työn ulkopuolelle sen vuoksi, että maanviljelijöitä ja eläintenkasvattajia oli yhteensä vain 3,5
prosenttia Suomen työllisistä vuonna 2004 (Tilastokeskus4). Myöskään metsätalous ei enää juuri työl-
listä maaseudun asukkaita (Pekkanen ym. 1997, s. 22).

1.5. Ympäristönsuojelullinen lähtökohta: globaali kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Opinnäytetyön ympäristönsuojelullisena peruslähtökohtana on YK:n ilmastosopimukseen kirjattu pyr-
kimys hidastaa globaalia ilmastonmuutosta. Vuonna 1994 voimaan astuneen YK:n ilmastosopimuksen
pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuudet sellaiselle tasolle,
ettei ihmisen toiminta aiheuttaisi vaarallista muutosta ilmastojärjestelmässä. Hallitustenvälisen ilmas-
topaneelin IPCC:n suosituksen mukaan hiilidioksidipäästöjä olisi vähennettävä aluksi 50– 70 % vuoden
1990 tasosta ja myöhemmin vielä tätäkin enemmän. Tavoitteen saavuttaminen merkitsisi, että maa-

3 termiä ’omavaraistalous’ käytetään tässä merkityksessä ”suurin osa ruoasta sekä lämmityspolttoaineet
tuotetaan itse luomuna kompostikäymälän sisältävässä suljetussa ravinnekierrossa”
4 www.tilastokeskus.fi > Tilastot > Tilastot aiheittain > Väestö > Työssäkäynti > Taulukot  > Työllinen
työvoima ammatin ja sukupuolen mukaan 31.12.2004

http://www.tilastokeskus.fi
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pallon asukkaiden keskimääräinen hiilidioksidipäästö tippuisi noin 1600 kiloon hiilidioksidia vuodessa.
Typpioksiduulipäästöjä pitäisi vähentää lisäksi 50 % ja metaanipäästöjä 8 %. (IPCC Second Asses-
ment 1995, ss. 9– 11; alkuaineiden jaksollinen järjestelmä.)

IPCC:n uusimman arvion mukaan vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä pitää leikata 50– 85 % vuoden 2000
tasosta vuoteen 2050 mennessä, jos tavoitteena on maailman keskilämpötilan nousun pysäyttäminen
2– 2,4 asteeseen. Arviolta 77 % ihmisen aiheuttamasta globaalista kasvihuonevaikutuksesta johtuu
hiilidioksidipäästöistä. (Working group III contribution… 2007, ss. 23, 3.)

Ilmastonmuutos on tyypillinen globaali toisen sukupolven ympäristöongelma. Näitä ei voida ratkaista
pelkästään tuotantoa muuttamalla, vaan tarvitaan myös muutoksia ihmisten liikkumis- ja kulutuskäyt-
täytymisessä (esim. Pitkäranta 1992, s. 4). Toistaiseksi ei ole olemassa teknologiaa, jolla hiilidioksidia
voisi ottaa talteen esimerkiksi polttomoottoritekniikkaa käyttävien ajoneuvojen pakokaasuista. Ongel-
mia aiheuttaa muun muassa se, että yhden bensiinilitran palaessa syntyy 3500 litraa hiilidioksidia
(Reformuloidun bensiinin ekotasetiedote 2002; Wikipedia-verkkotietosanakirja: Hiilidioksidi).

Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen talteenoton ja varastoinnin mahdollisuuksia tutkitaan eri puolilla
maailmaa, mutta niihin liittyy vielä lukuisia teknologiaan, talouteen ja ympäristöön liittyviä ongelmia ja
epävarmuustekijöitä. Suomessa on arviolta vain kymmenen hiilidioksidipäästöjä synnyttävää laitosyk-
sikköä, jotka ovat niin suuria, että hiilidioksidin talteenotto olisi taloudellisesti järkevää. Maaltamme
puuttuvat kuitenkin tarvittavat hiilidioksidin loppusijoitukseen soveltuvat geologiset muodostumat. Myös
ympäröivät meret ovat liian matalia tähän tarkoitukseen. (Siikavirta ja Koljonen 2003, ss. 142– 143.)

Kasvihuonekaasuongelmaa ei voida ratkaista globaalilla tasolla myöskään siirtymällä maatalousmaalla
viljeltäviin biopolttoaineisiin, koska peltoja tarvitaan tuottamaan ruokaa kasvavalle ihmiskunnalle. Pie-
nen osan fossiilisista polttoaineista voisi varmaankin korvata muuttamalla maapallolla sijaitsevat luon-
toalueet puuplantaaseiksi tai energiapelloiksi. Tämä merkitsisi kuitenkin maapallon biodiversiteetin
tuhoutumista, koska fossiilisten polttoaineiden käyttö on niin laajamittaista. Esimerkiksi suomalaisten
kuluttajien vuonna 1999 käyttämän välillisen ja välittömän energian kokonaismäärä oli primäärienergi-
aksi muunnettuna 818 747 terajoulea eli osapuilleen saman verran kuin Suomen kaikkien metsien
yhteenlasketun vuosittaisen kasvun5 primäärienergiasisältö (Alakangas 2000, ss. 72– 73; Mäenpää
2004, s. 28; Korhonen ym. 2007, s. 162; Energiateollisuus ry:n Internet-sivusto6).

1.6. Teoria pienistä puroista

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan suomalaisen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjä. Kulutta-
janäkökulman käyttäminen perustuu ajatukseen, jonka mukaan kulutushyödykkeitä tuotetaan viime
kädessä vain se määrä, jonka kuluttajat niitä hankkivat.

Yksittäinen kansalainen voi pyrkiä kulutuksensa minimointiin sekä suosia vähemmän ympäristöä
kuormittavia tuotteita ja palveluita. Tämä voi tapahtua esimerkiksi ympäristövalistukseen perustuvan
omaehtoisuuden kautta taikka taloudellisten ohjauskeinojen avulla. Taloudellisen ohjauksen avulla
kuluttajalle luodaan paremmat taloudelliset edellytykset kuluttaa ympäristölle vähemmän haitallisella

5 98,5 miljoonaa kiintokuutiota
6 www.energia.fi > Ympäristötilastoja > Ympäristötilastoja > Muuntokertoimet

http://www.energia.fi
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tavalla. Ympäristöä enemmän kuormittavasta kuluttamisesta tulee aiempaa kalliimpaa ja vähemmän
kuormittavasta ainakin suhteellisesti halvempaa.

Suomessa yleisesti vallitsevan näkemyksen mukaan kulutuksen päästöissä ja niiden vähentämisessä
on kyse lukuisista pienistä asioista. Tässä yhteydessä tunnetuksi on tullut lause, jonka mukaan pie-
nistä puroista syntyy suuri virta. Esimerkiksi kulutuksen ympäristövaikutuksista tietoa hankkineet ym-
päristötietoiset kuluttajat mieltävät, että ihmisen toiminta kokonaisuudessaan muodostaa ympäristö-
ongelman ja että tästä kokonaisuudesta on vaikea löytää yksittäisiä syy– seuraus-suhteita (Mesimäki
2006, ss. 92– 94). Myös suomalaisilla ympäristövaikuttajilla on se käsitys, että ympäristöystävällisessä
elämäntavassa on kyse lukuisista pienistä kuluttamiseen ja elämiseen liittyvistä valinnoista (Järvelä ja
Wilenius 1996, ss. 212, 252).

Edellä mainittu käsitys lienee seurausta kuluttajille suunnatun ympäristövalistuksen hajanaisuudesta.
Valistus on ollut tyypillisesti sekalainen kokoelma tai pitkä lista yksittäisiä toimintasuosituksia, niin sa-
nottuja ekovinkkejä. Suuri osa eko- eli ympäristövinkeistä on ollut sellaisia, että niiden toteuttaminen
vaatii kuluttajalta ajallista, henkistä7 tai rahallista panostusta. Toimintasuosituksiin ei yleensä ole kui-
tenkaan liitetty arviota kyseisten yksittäisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta kuluttajan kokonais-
päästömääriin. Kuluttaja ei siis ole voinut tehdä minkäänlaisia kustannus– hyöty-analyysejä tehdessään
päätöstä siitä, noudattaako annettuja ympäristönsuojeluun liittyviä suosituksia.

Osa ekovinkeistä ei ole perustunut edes tutkimuksiin tai mittauksiin, vaan pikemminkin
uskomuksiin. Ympäristövalistuksessa esiintyy tuon tuostakin kehotus välttää ravinnossa lihaa
ja suosia kasvikunnan tuotteita, koska lihatuotteiden nauttiminen kiihdyttäisi ilmastonmuutosta
kasvisruokavaliota enemmän. Kun ruoka-aineiden kasvihuonekaasupäästöjä ryhdyttiin lopulta
tutkimaan tieteellisesti, yksittäisten aterioiden ilmastovaikutuksen ja aterioiden raaka-aineiden
alkuperän (eläinkunta/kasvikunta) välistä systemaattista korrelaatiota ei löytynytkään.
Ruotsalaisen Carlsson-Kanyaman mukaan myös puhtaasti kasvikunnan tuotteista koostetut
ateriat voivat aiheuttaa suuren ilmastokuormituksen. Toisaalta sianlihaa sisältävän aterian voi
koostaa siten, että sen kokonaiskuorma jää suhteellisen pieneksi. (Carlsson-Kanyama 1998, s.
289.)

Vaikuttavuustietojen puuttuessa kuluttajalla on ollut ainakin kolme vaihtoehtoista tapaa reagoida an-
nettuihin suosituksiin. Ilmeisesti varsin yleinen tapa reagoida ympäristövalistukseen on elää ja kuluttaa
ympäristösuosituksista piittaamatta. Toinen tapa reagoida on poimia ekovinkeistä helpoimmilta tuntu-
vat ns. rusinat pullasta -periaatteella. Kuluttaja saa ekotalkoisiin osallistumisesta hyvän mielen siitä,
että tekee jotain ympäristön hyväksi ilman että omien kustannusten taakka kasvaa kohtuuttoman suu-
reksi. Varjopuolena on mahdollisuus, että ekovinkeistä poimitaan (vahingossa) vain sellaisia, joiden
merkitys on marginaalinen kokonaispäästöjen kannalta.

Kuluttaja voisi periaatteessa valita myös ekosankarin roolin. Ekosankari noudattaa YK:n
suosittelemaa varovaisuusperiaatetta 8  eli tekee varmuuden vuoksi kaiken suositusten
mukaisesti pyrkien minimoimaan energian- ja materiankulutuksensa. Kaikilla kuluttajilla ei ole
kuitenkaan ekosankarina toimimisen vaatimia ajallisia ja taloudellisia resursseja. Lisäksi
ekosankarina toimiminen on työlästä. Lukemattomien ”arjen pienten ekotekojen” päivittäinen
suorittaminen merkitsee yleensä kotitöiden lisääntymistä. Moni haluaakin käyttää esimerkiksi

7 Henkisellä panostuksella tarkoitetaan tässä lähinnä henkistä energiaa eli sitä, että arjen keskellä on
jatkuvasti oltava valppaana ja muistettava sammutella valoja ja sähkölaitteita sekä säätää lämmityspattereita
pienemmälle ja sitten taas suuremmalle teholle aina tarpeen mukaan jne.
8 Varovaisuusperiaatteen mukaisesti täyden tieteellisen varmuuden puuttumista ei tulisi käyttää syynä jonkin
ympäristöuhan vaikutusten vähentämiseen tähtäävien toimien lykkäämiseen.
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sukkien parsimiseen ja käsipyykin pesemiseen9 kuluvan osan vapaa-ajastaan mieluummin
vaikkapa lepoon, virkistykseen ja kuntoiluun.

Tässä opinnäytetyössä pyritään paikkaamaan kuluttajien yksittäisten valintojen vaikuttavuuteen liitty-
vää tietovajetta tutkimalla, kuinka suuria päästöjä/säästöjä kuluttaja voi saada aikaiseksi asumiseen ja
liikkumiseen liittyvillä valinnoilla. Tarkoitus on mallintaa liikenteeseen ja asumiseen liittyvän kulutuksen
vaikutusta yksittäisen kuluttajan kasvihuonekaasupäästöihin. Päähuomio kohdistetaan liikkumisen
ympäristövaikutuksiin, koska liikkuminen aiheuttaa suuren osan suomalaisten kuluttajien yhteenlaske-
tuista kasvihuonekaasupäästöistä. Liikkumisen vaikutusta kokonaispäästöihin on lisäksi huomattavasti
helpompi tutkia kuin esimerkiksi eri ruokavalioiden aiheuttamaa ilmastokuormitusta, koska erilaisia
ruoka-aineita ja ruoanvalmistus- sekä säilytystapoja on niin paljon.

9 Ympäristösuositusten mukaisesti pitäisi pestä vain täysiä koneellisia pyykkiä ja nekin mieluiten pesutuvan
koneella. Tämä johtaa pienissä talouksissa helposti siihen, että osa pyykistä on pestävä käsin, koska pyykkiä
ei koskaan kerry niin paljoa, että pesutuvan iso kone tulisi täyteen.


