
 

 

 

Viking Linen muovikasseilla tukea ympäristöjärjestöille 

Viking Linen laivojen tax-free-myymälöissä myytäviin muovikasseihin on 

toiselle puolelle painettu ympäristötietoa. Kassien hinta on noussut 

muutamalla sentillä/äyrillä, ja erotus lahjoitetaan kahdelle Itämeren 

kummallakin puolella toimivalle ympäristöjärjestölle, jotka ovat Pidä Saaristo 

Siistinä ry. Suomessa ja Stiftelsen Håll Sverige Rent Ruotsissa.  

 
 
 

- Olemme iloisia voidessamme 
tukea kahden tunnetun järjestön 
työtä puhtaamman ympäristön 
puolesta. Meriympäristö on 
erityisen lähellä sydäntämme, 
koska liikennöimme herkässä 
saaristossa. Uudet muovikassit on 
valmistettu erikoistekniikalla, ja ne 
ovat ympäristöystävällisin 
vaihtoehto ottaen huomioon, että 
useimmat ihmiset käyttävät niitä 
uudelleen kotona roskapusseina, 
sanoo Viking Linen 
ympäristökoordinaattori Susanna 
Airola.  

 
 

 

Pidä Saaristo Siistinä ry 

 

Vuonna 1969 perustettu Pidä Saaristo Siistinä ry on veneilijöille ja muille vesillä liikkujille 

tarkoitettu valtakunnallinen ympäristöjärjestö. Yhdistys toimii Suomen saaristo- ja 

rannikkoalueilla sekä Järvi-Suomessa. Yhdistyksen jäseninä on noin 12 600 venekuntaa. 

Yhdistyksen tehtävänä ja tarkoituksena on tehdä työtä Suomen rantojen ja saariston 

puhtaina pitämiseksi ja tukea veneilymahdollisuuksia kaikilla maamme vesialueilla. 

Veneilijöitä ja muita vesillä liikkujia varten yhdistys ylläpitää Roska-Roope-palveluja, joihin 

kuuluu jäteasemia, kuivakäymälöitä ja kelluvia veneiden käymäläjätteen 



 

 

imutyhjennysasemia. Lisäksi yhdistys tekee ympäristökasvatustyötä valistamalla veneilijöitä 

ja muita luonnon suojelemisesta vesillä liikuttaessa. 

Vuosina 2012–2013 Pidä Saaristo Siistinä ry tutki Itämeren rantojen roskaamista osana EU-

rahoitteista MARLIN-projektia. Tänä vuonna yhdistys jatkaa projektia omalla 

kustannuksellaan, koska Itämeren roskaantumisesta tarvitaan enemmän tietoa. 

Toukokuussa 2014 PSS r.y. järjesti laajan rantojen siivoamiskampanjan nimeltään Siisti Biitsi, 

johon kuului siivoustalkoot Suomen merenranta-alueilla. Tavoitteena on tehdä kansalaiset 

tietoisiksi roskamääristä ja niiden vaikutuksista luontoon, sekä pyrkiä estämään roskaamista.  

 

 

Stiftelsen Håll Sverige Rent 

 

Stiftelsen Håll Sverige Rent on aatteellinen järjestö, joka toimii roskaamisen vähentämisen, 
kierrätyksen lisäämisen ja yksilöiden ja yhteisöjen ympäristövastuun edistämisen puolesta. 
Visiona on roskaton Ruotsi. Roskatonta yhteiskuntaa pidetään kestävän yhteiskunnan 
perustana. 
 

Håll Sverige Rent tekee ennalta ehkäisevää työtä roskaamisen vähentämiseksi sekä maalla 
että merellä. Merien roskaamista ehkäisevän työn tavoitteena on roskaton meri ja puhtaat 
ja kauniit rannat, joilla ihmiset voivat nauttia ja eläimet elää sotkeutumatta tai 
vahingoittumatta jätteissä. Håll Sverige Rent tekee työtä kampanjoilla, joiden tavoitteena on 
saada yksityishenkilöt, järjestöt ja yritykset toimimaan aktiivisesti ympäristön puolesta. Håll 
Sverige Rent lisää myös tietoisuutta Itämeren saastumisesta ja pyrkii vaikuttamaan 
mielipiteisiin.  
 
 

Faktaa muovikasseistamme 
 

Monet katsovat pelkästään, onko pussi biologisesti hajoava välittämättä siitä, minkälaisia 
ympäristövaikutuksia sen valmistusprosessilla on. Siksi muovikassi on ympäristön 
näkökulmasta juuri nyt paras, koska kuluttaja voi käyttää sitä monta kertaa uudelleen, ja se 
voidaan kierrättää uusien muovikassien valmistuksessa. Toimittaja on saksalainen Papier 
Mettler, joka on yksi Euroopan suurimmista kassivalmistajista. Erityisen ecoloop-tekniikan 
ansiosta suuri osa kassin materiaalista on kierrätysmuovia. Käytetty, likainen ja vanha muovi 
prosessoidaan ja konvertoidaan kierrätetyksi raaka-aineeksi, jota sitten käytetään uusien 
kassien tuottamiseen. Papier-Mettler tekee tämän omilla kierrätyslaitoksillaan Saksassa. 
Valmistuksessa saavutetaan seuraavia etuja: 
 
- öljypohjaisia materiaaleja kuluu 80 % vähemmän (palkittu Saksan kansallisella ”Sininen 
Enkeli” -ympäristömerkillä)  
- CO2 vähenee yli 60 % (verrattuna uudesta raaka-aineesta valmistettuihin kasseihin)  



 

 

- Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja suljetun materiaalikierron (kierrätyksen) ansiosta 
käytännöllisesti katsoen riippumatta raaka-ainehinnan vaihteluista  
- Hinnaltaan edullisempi kuin uusi raaka-aine 

 
Kassien myynti laivalla 
 
Uudet hinnat ovat: 20 senttiä (ennen 15 senttiä) Mariellalla, Gabriellalla, Amorellalla ja 
Viking Gracella. Viking XPRS:lla kassi maksaa 25 senttiä (ennen 20 senttiä) ja Rosellalla ja 
Cinderellalla SEK 1,50 (ennen SEK 1,00). 
 

 

Lisätietoja:  

 

Johanna Boijer-Svahnström 

Tiedotuspäällikkö, Corporate Communications 

Viking Line Abp 

johanna.boijer@vikingline.com, puh. +358 18 270 00 

 

Christa Grönlund 

Tiedotuspäällikkö, Marketing Communications 

Viking Line Abp 

Christa.gronlund@vikingline.com  puh. +358 9 123511 

 

 

 Aija Bäckström 

Pääsihteeri 

 
 

Pidä saaristo siistinä ry 

aija.backstrom@pssry.fi 

puh. +358 2 2745513 

 

Leena Similä 

Yritysyhteistyöstä vastaava 

 

 

 

 

Stiftelsen Håll Sverige Rent 

www.hsr.se 

puh.+46 700 92 00 42 

 

mailto:johanna.boijer@vikingline.com
mailto:Christa.gronlund@vikingline.com
mailto:nora.forsman@pssry.fi
http://www.hsr.se/

