
KIERRÄTETTÄVÄN 
KESTÄVÄÄ JOULUA

Olethan sinäkin kestävän joulun viettäjä! Juhlapyhien aikaan jätteiden määrä kasvaa, joten on 
hyvä hetki ajatella uudestaan. Annetaan toisillemme paras lahja, pistetään jätteet kiertoon ja 
tehdään tämänkin juhlan roskista huomisen raaka-aineita. Poimi omaksesi vastuulliset vinkit.

Joulu – ei mikään yhden illan juttu vaan kestävä juhla!

LAhJAKÄÄREET
Lahjapaperit ovat päällystettyjä ja 
sisältävät paljon painovärejä, tarroja ja 
teippejä. Siksi ne eivät sovellu kartongin- 
tai paperinkeräykseen. Säästä siistit 
lahjapaperit ja -pussit ensi jouluun ja hyödynnä niitä 
vaikka koristeiden ja korttien askartelussa. Lajittele 
muut paperit energiajakeeseen tai sekajätteisiin ja vie 
litistetyt pahvin kartonginkeräykseen.

KyNTTILÄT
Muoviset hauta-
kynttilät sekä steariinin 
ja kynttilänpätkät voi 
lajitella energiajakeeseen tai 
sekajätteisiin. Steariinin voi myös käyttää 
uusien kynttilöiden valmistukseen. 
Lasinen hauta kynttilä kuuluu seka-
jätteisiin, kannet sekä tuikkujen ja ulkotulien 
kuoret metallin keräykseen. Öljykynttilöiden 
muoviset kuoret kuuluvat seka jätteeseen 
ja energia jakeeseen. 

JOULUKINKUN RASVAT
Kinkun rasvaa ei saa kaataa viemäriin. 
Jäähtyneen kinkun rasvan voi kerätä 
esimerkiksi tyhjään kahvi pakettiin 
tai maito purkkiin ja laittaa 
sekajätteisiin. Voit myös 
laittaa hyytyneen rasvan 
sellaisenaan biojäte-
astiaan tai imeyttää 
sen esimerkiksi 
sanomalehti- tai 
talouspaperiin. 

JOULURUOKIEN LAATIKOT
Lanttu-, porkkana- ym. laatikot pestään ja 
lajitellaan metallinkeräykseen. Tai askartele 
laatikoista vaikkapa kuusenkoristeita 
seuraavaksi jouluksi.

VÄhENNÄ RUOKAhÄVIKKIÄ
Onko edellisinä jouluina jokin ruokalaji 
jäänyt syömättä? Unohda perinteet ja 

valmista vain sellaista jouluruokaa, joka 
tulee varmasti syötyä.

JOULUKUUSI
Kuivuneen joulukuusen voi polttaa tai hakettaa ja kompostoida. Kerrostalossa kuusen voi viedä kiinteistön jätepisteeseen, 
jos jätehuoltoyhtiö on järjestänyt kuusikeräyksen. Monet jäteasemat vastaanottavat kuusia maksutta tammikuun aikana. 

Hyödynnä kuusen hyväkuntoisia oksia vaikka parvekekoristeina.

VALOSARJAT
Rikkoutuneet led-kynttilät ja 

kokonaiset valosarjat kuuluvat sähkö- 
ja elektroniikka romun keräykseen. 

Kerää ehjät lamput vaihtolampuiksi 
toimiviin valo sarjoihin. Kun hankit 

jouluvaloihin ajastin, säästät energiaa.

UUdENVUOdEN TINAT
Tina sisältää paljon lyijyä, 
joten se pitää palauttaa 

vaarallisen jätteen 
keräyspisteeseen. Vähennä 

jätteen määrää valamalla 
edellisen vuoden tinat 

uudelleen. 

RAKETIT
Vanhentuneet ja käyttämättä 
jääneet raketit voi palauttaa 

ostopaikkaan. Ammutut raketit lajitellaan 
sekajätteisiin, kun ne ovat täysin jäähtyneet. 

Muista kerätä myös rakettien tikut ja 
muoviosat tai hyödynnä tikut esimerkiksi 

kukkakeppeinä tai askartelussa.


