Joulun jätteet
Joulun aikana kodeissa syntyy roskia enemmän kuin normaaliarjessa.
Sekajätteen määrää voi vähentää huomattavasti lajittelemalla ja
kierrättämällä roskat. Samalla säästää ympäristöä ja lompakkoakin.
Jouluisten jätteiden lajittelu:
• Lahjapaperi sisältää paljon väriaineita, teippejä ja tarroja, jonka vuoksi se ei
kelpaa keräyskartongin tai -paperin joukkoon. Lahjapaperi lajitellaan
sekajätteeseen (energiaksi). Vinkki: Suosi lahjojen kääreinä sanomalehteä (jonka
voi kierrättää keräyspaperina) tai tekstiilejä, joita voi ottaa talteen ja käyttää
seuraavana vuonna uudestaan.
• Joulukuusen koristenauhat ja lasi– tai muovipallot, lahjanarut ja –ruusukkeet ovat
sekajätettä. Muista, että naruja ja ruusukkeita voi käyttää uudelleen.
• Kinkun paistorasvaa ei saa kaataa viemäriin, sillä se jäähtyessään tukkii helposti
putkiston. Rasva kannattaa jäähdyttää jähmeäksi ja sen jälkeen sen voi
kompostoida tai laittaa pienissä erissä vaikka sanomalehteen käärittynä
biojätteeseen. Rasvan voi myös hävittää jähmettyneenä sekajätteen joukossa
esimerkiksi vanhaan maitopurkkiin pakattuna. Kinkkurasvoja on myös mahdollista
kierrättää uusiopolttoaineeksi valtakunnallisen Kinkkutemppu- kampanjan kautta.
Voit tarkistaa sivustolta www.kinkkutemppu.com, löytyykö paikkakunnallasi
kinkkurasvojen keräyspiste. Kinkun paistopussi on sekajätettä.
• Lasiset elintarviketölkit ja -purkit tulee huuhtaista ja toimittaa pakkauslasin
kierrätysastioihin, joita löytyy Rinki-ekopisteiltä.
• Kartonkiset nestepakkaukset kuten mehu-, jogurtti-, glögi- ja maitopurkit (myös
alumiinivuoratut ja muovisella korkilla varustetut) huuhdellaan vedellä, litistetään
sisäkkäin tilan säästämiseksi ja lajitellaan kartonkiin. Kartonkia ovat myös
paperiset jauho- ja sokeripussit, munakennot ja paperirullien hylsyt sekä
pahvilaatikot, pakkauspaperit,-kartongit ja voimapaperi. Pahvilaatikot on hyvä
litistää ja leikata pienemmiksi paloiksi, jotta astia ei täyty heti parista
pakkauksesta. Keräyskartonkiastioita löytyy Rinki-ekopisteiltä. Myös hanallisten
viinipakkausten pahviset kuoret lajitellaan keräyskartonkiastiaan, kunhan poistaa
pakkauksen sisältä muovisen pussin, joka likaisena lajitellaan sekajätteeseen.
Lisäksi pahviset ja kartonkiset makeis- ja suklaarasiat, joulukalenterit, keksi- ja
muropakkaukset lajitellaan keräyskartonkiastiaan, kunhan niistä on ensin poistettu
muoviset pakkausosat, jotka puolestaan voi puhtaana lajitella pakkausmuovin
keräykseen.
• Puhtaat pakkausmuovit kuten pehmustestyroksit, kupla- ja vaahtomuovit,
muovikelmut, -pussit ja -kalvot ovat kierrätyskelpoista pakkausmuovia, ja ne voi
toimittaa Rinki-ekopisteille kierrätykseen, mikäli kyseisellä pisteellä on
pakkausmuovien keräyssäiliö. Mikäli taloudessa ei lajitella pakkausmuoveja, ne
voi lajitella sekajätteeseen.

• Rikkinäiset muoviesineet ja tekstiilijoulukoristeet ovat sekajätettä.

• Rikkinäiset kausi-, joulu- ja ulkovalot, led-kynttilät ja –tuikut ovat sähkö- ja
elektroniikkaromua (SER) ja ne voi toimittaa veloituksetta Riikinnevan
jätekeskukseen tai kuntien virallisiin SER-vastaanottopisteisiin kuten
kierrätyskeskus Ekotorille.
• Käytetyt paristot palautetaan niitä myyviin kauppoihin.
• Tuikkujen ja ulkotulien alumiini- ja metallikuoret, poltetut metalliset tähtisädetikut
sekä hautakynttilöiden metalliset hatut tulee lajitella pienmetalliastioihin, joita
löytyy Rinki-ekopisteiltä. Steariinijäämät metallikuorissa ei haittaa kierrätystä.
Pienmetalliin voi laittaa myös vanhat metalliset aterimet ja astiat, käytetyt
alumiinifoliot,-vuoat ja alumiinifoliokannet, säilykepurkkien metallikannet,
joulukoristeiden metallilangat, metalliset huuhdellut säilykepurkit ja –tölkit,
juomapullojen metallikorkit sekä muut pienet kodin metalliesineet.
Tiedäthän, että isompia metalliromuja ei saa jättää Rinki-ekopisteille, vaan ne on
toimitettava suoraan joko Riikinnevan jätekeskukseen, kierrätyskeskus Ekotorin
metallinkierrätyslavalle, kuntien metalliromun vastaanottopisteisiin tai tarpeelliset
luvat omaavalle romuyrittäjälle.
• Kynttilän pätkät, steariini ja muovi- ja lasikuoriset tavalliset hautakynttilät ovat
sekajätettä. Vinkki jätteen määrän vähentämiseen: Haudoilla kannattaa suosia
kestäviä lyhtyjä (tai esimerkiksi jäälyhtyjä) sekä tavallista kynttilää, jolloin muovi-,
metalli- ja lasijätettä syntyy paljon vähemmän.
• Joulukukat, kranssit ja luonnonmateriaaleista tehdyt koristeet voi kompostoida tai
hävittää biojätteen mukana, kunhan niistä on ensin poistettu kaikki muoviset ja
metalliset koristeet ja langat.
• Joulukuusen voi hakettaa ja kompostoida omassa kompostorissa. Kuusen voi
myös näppärästi pieniä leikkaamalla oksasaksilla oksat paperikassiin ja
sahaamalla rungon pieniksi palikoiksi, jolloin sen voi hävittää myöhemmin
polttamalla esimerkiksi saunan uunissa. Joulukuusia otetaan myös vastaan
kuntien puutarhajätteen haketusalueilla, joiden tarkemmat sijainnit löytyvät
jätehuollon verkkosivuilta www.keskisavonjatehuolto.fi. Lisäksi joulukuusille
järjestetään keräys kiinteistöiltä heti loppiaisen jälkeen. Voit tiedustella keräykseen
liittymistä jätehuollon asiakaspalvelusta.
• Lyijyä sisältävät vanhat uuden vuoden tinat ovat vaarallista jätettä. Vanhat
lyijytinat voi palauttaa veloituksetta kuntien virallisiin vaarallisten jätteiden
vastaanottopisteisiin. Markkinoilla on nykysin myös lyijyttömiä tinasta ja
antimonista tehtyjä valutinoja, jotka voi laittaa metallinkeräykseen, jos niitä ei aio
valaa uudelleen seuraavana vuonna.
Muistathan, että jätteiden määrään voi huomattavasti vaikuttaa ostamalla lahjaksi
aineettomia elämyslahjoja kuten lahjakortteja teatteriin, retkille, elokuviin tai muihin
rentoutumishetkiin perheen tai ystävien parissa.
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