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Mitä on Finish Power & Pure? 
 
Finish Power & Pure -konetiskiaine on suunniteltu vaativille kuluttajille. Se on tehokas 
puhdistusaine, joka sisältää tavallista vähemmän kemikaaleja ja pakkausmateriaalia. 

 
 Power & Pure ei sisällä hajusteita, keinotekoisia väriaineita eikä fosfaatteja (Ruotsissa 

fosfaatteja sisältävät pesuaineet kiellettiin vuonna 2008, muissa EU-maissa fosfaatteja 
sisältäviä tuotteita saa myydä vuoteen 2017 asti) 
 

 Power & Pure -sarja on saanut Joutsenmerkin sekä on Allergiatunnuksen käyttöoikeuden. 
 

 innovatiivinen Power & Pure -konetiskiaine koostuu aktiivisista entsyymeistä ja 
puhdistavasta hapesta, jotka tekevät tiskistä täysin puhdasta taaten erinomaisen 
lopputuloksen 

 
 tuotteen pakkausmateriaali on vähennetty minimiin, ja Power & Pure myydään kätevässä 

pussissa 
 

 Power & Pure -konetiskiaineesta on saatavilla kolmea eri versiota: Finish All-in-1-
konetiskiaine, Quantum-konetiskitabletit ja tiskikoneen puhdistaja. 

 
 Finish-konetiskiainetta suosittelevat kaikki johtavat astianpesukonevalmistajat. Ks. 

http://www.finishinfo.fi/dishwashers.php 
 
Astianpesukone säästää vettä ja energiaa! 
Useat tutkimukset osoittavat, että peseminen astianpesukoneella kuluttaa huomattavasti 
vähemmän vettä ja energiaa kuin astioiden peseminen käsin.  
 

FAKTAT: 

Vähintään 10 prosenttia aikuisväestöstä kärsii kosketusallergiasta yhtä tai useampaa kemiallista ainetta 

kohtaan.  

Allergisen kosketusihottuman aiheuttavat aineet, jotka tunkeutuvat ihon läpi. 

Allergiaa aiheuttavia aineita kutsutaan allergeeneiksi. 

Allergeenit voivat olla metalleja, säilöntäaineita, hajusteita, väriaineita sekä muita aineita, joita 

kosmetiikka, korut ja puhdistusaineet sisältävät. ”Luonnolliset” aineet, kuten eteeriset öljyt ja kasvit, 

voivat myös aiheuttaa allergioita.  

 

Lähde: Allergia- ja astmaliitto 

http://www.finishinfo.fi/dishwashers.php
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72 prosentilla suomalaisista on astianpesukone. Enemmän astianpesukoneita on esimerkiksi 
Tanskassa, jossa kaikista kotitalouksista 75 prosentilla on astianpesukone. Sinkkutalouksia 
useammin astianpesukone löytyy lapsiperheistä. Suomessa 90 prosentilla lapsiperheistä, joissa on 
0–10 vuotiaita lapsia, on astianpesukone. Userneeds-tutkimus tehtiin heinäkuussa 2013. Otoksessa on mukana 1013 

ruotsalaista, 1012 suomalaista ja 1009 tanskalaista kotitaloutta. 
 
Uudet AAA-energialuokan astianpesukoneet käyttävät yhteen pesukertaan 10–15 litraa vettä 
pesuohjelmasta riippuen. Sen sijaan astioiden käsinpesu juoksevan veden alla kuluttaa noin 100 
litraa vettä. Pesemällä uudella astianpesukoneella voi säästää vettä kymmeniä tuhansia litroja 
vuodessa.  
 
Tutkimukset osoittavat, että noin 50 prosenttia kaikista kuluttajista huuhtele astiat ennen niiden 
laittamista astianpesukoneeseen. Tämä on tarpeetonta ja lisää vedenkulutusta. Ne, jotka 
huuhtelevat pesevät astiat ennen koneeseen laittamista eivät yleensä ole tyytyväisiä 
lopputulokseen. Richter, CP (2010), Automatic dishwashers: Efficient machines or less efficient consumer habits? International 

Journal of Consumer Studies, 34: 228–234. 
  
Astianpesukone puhdistaa paremmin 
Paitsi että astianpesukone kuluttaa astioiden käsinpesua vähemmän vettä ja energiaa, astioista 
tulee astianpesukoneessa myös puhtaampia kuin käsinpesussa. 
 

 astianpesukone lämmittää veden kuumemmaksi kuin käsinpesussa on mahdollista, ja tästä 
syystä astioidenpesu koneessa tappaa käsinpesua enemmän bakteereja. Richter, CP (2010), 

Automatic dishwashers: Efficient machines or less efficient consumer habits? International Journal of Consumer Studies, 34: 
228–234. 
 

 tiski puhdistuu astianpesukoneessa paremmin kuin käsinpesussa. Bonnin yliopisto 2008, Washing 

up study. Perustuu 150 kuluttajan laboratoriotestiin. 
 

 Astianpesukone kuivattaa astiat hygieenisesti kuumalla ilmalla. Brittiläisen tutkimuksen 
mukaan 60 prosenttia kaikista pyyhkeistä sisälsi haitallisia bakteereja. Hygienia Audit Systems UK 

2012 
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Mikä on Joutsenmerkki? 
 
Joutsenmerkki on Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristömerkintä niin sanotuille non-
food-tuotteille, kuten esimerkiksi shampoolle, paperille, autopesulalle ja taloille. Kaikkiaan 
tuoteryhmiä on 62. 
 
Joutsenmerkki tarkoittaa, että tuote on ympäristön kannalta yksi markkinoiden parhaista. 
 
Joutsenmerkin kriteereitä on esimerkiksi se, että tuote ei saa sisältää vaarallisia kemikaaleja. 
Kriteerit koskevat myös tuotteen valmistuksen päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään sekä 
energian ja luonnonvarojen säästeliästä käyttöä ja jätehuoltoa. Lisäksi tuotteiden laaduille ja 
toimivuudelle on asetettu omat vaatimuksensa. Joutsenmerkin kriteerit tiukkenevat jatkuvasti, 
ja merkki edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä. 
 
Saadakseen Joutsenmerkin tuotteen on täytettävä kaikki merkin asettamat vaatimukset, ja 
yrityksen on toimitettava laaja asiakirja tuotteesta sekä sen pakkaus- ja valmistusprosessista. 
Yksikään valmistaja ei voi käyttää Joutsenmerkkiä ilman tarkastuksen läpikäymistä. 
Joutsenmerkki tekee säännöllisiä jälkitarkastuksia varmistaakseen, että kaikkia kriteereitä 
noudatetaan. 
 
Joutsenmerkkiä säännellään Pohjoismaiden neuvostossa. Ennen kuin neuvosto päättää 
tuoteryhmistä ja vaatimuksista, asiat käsitellään ensin kansallisesti.  
 
 
Mitä Allergiatunnus kertoo? 
Allergiatunnus on tuotteiden luotettavuusstatus. Tunnus auttaa valitsemaan tuotteita, jotka 
eivät yleisesti ärsytä, herkistä ihoa tai aiheuta hengitystieoireita. Tuotteet ovat aina 
hajusteettomia, ja ne soveltuvat jokapäiväiseen käyttöön. Vuodesta 1996 lähtien Allergia- ja 
astmaliitto on antanut Allergiatunnuksen tuotteille, jotka sopivat allergisille, astmaatikoille, 
herkkäihoisille ja tuoksuyliherkille / hajusteallergisille. 
  
Allergiatunnuksen tärkein tehtävä on edunvalvonnallinen. Sen tavoitteena on parantaa 
allergiasta ja astmasta kärsivän elämänlaatua.  
 
Allergiatunnuksen myöntäminen perustuu tutkimustuloksiin, tuotetestaukseen, mittauksiin, 
tuotetietoihin, tieteelliseen ja käytännön kokemukseen. Allergia- ja Astmaliiton 
Allergiatunnustiimi ei myönnä Allergiatunnuksen käyttöoikeutta ilman ulkopuolista 
varmennuskäsittelyä. Ulkopuoliset asiantuntijat, kuten ihotautilääkärit ja kemistit ovat 
merkittävässä asemassa tuotteiden käsittelyissä, sillä vain heidän avullaan voidaan taata 
lääketieteellinen perustelu tuotteiden hyväksynnälle tai hylkäykselle.  
 
 
Mainitsethan lähteenä Finish Power & Pure -tutkimuksen, olipa lainaus sanatarkka tai 
sisällöllinen. 
 
 
 
 


