Tiedote viestimille 19.12.2013
Joulun jätteet järjestykseen Jyväskylässä
Jouluna syntyvien jätteiden lajittelu tuottaa usein päänvaivaa, ja moni miettii kuinka selviytyä joulunajan
jätevuorista. Mitä tehdä kasalle käytettyjä lahjapapereita tai rikkinäisille ulkovaloille? Entä minne joulukuusen
voi viedä joulun jälkeen?
Joululahjapaperit eivät kuulu keräyspaperin tai -kartongin joukkoon, koska ne ovat voimakkaasti
päällystettyjä ja sisältävät paljon painoväriä, tarroja ja teippejä.
Käyttökelpoiset paperit kannattaa laittaa talteen uutta käyttöä tai vaikka askartelua varten, käyttökelvottomat
kuuluvat kuivajätteeseen. Kankaasta tehdyt uudelleen käytettävät lahjapussit ovat oiva tapa pienentää
jätevuoria ja vähentää kierrätyskelvottoman lahjapaperijätteen määrää. Joulukortit voi puolestaan lajitella
kartonginkeräykseen, mikäli niitä ei halua säilyttää joulun jälkeen.
Metalliset tuikkujen ja ulkotulien kuoret lajitellaan metallinkeräykseen uuden metallin raaka-aineeksi.
Rikkinäisten ulkovalojen ja sähkövalojen oikea paikka on SER-keräys.
Joulukinkun paistorasvaa ei saa kaataa viemäriin, sillä se voi aiheuttaa tukkeutumia putkistossa. Kinkun
rasva tulee sulkea muovipurkkiin ja laittaa kuivajäteastiaan tai lajitella hyytynyt rasva ilman astiaa
biojätteeseen.
Kuuset haketetaan hyötykäyttöön
Jouluna jätettä syntyy tavallista enemmän ja jäteastiat täyttyvät nopeasti pyhien aikana. Jos kaikki jätteet
eivät mahdu astioihin, ne jätetään tiiviisti pakattuina jäteastian viereen irtojätteenä noudettavaksi.
Joulun jälkeen koristeista riisutut kuuset voi kerros- tai rivitalossa asuva viedä oman talon jätekatokseen,
omakotitalossa asuva lähistön hyötykeräyspisteeseen. Viimeistään loppiaisena 6.1.2014 jätetyt kuuset
kerätään Jyväskylässä maksutta ja toimitetaan haketettavaksi hyötykäyttöön. Tämän jälkeen jätetyt kuuset
käsitellään kuivajätteenä ja niistä peritään erillinen keräysmaksu.
Uudenvuoden ekoteko on syötävä sokeritina
Uudenvuoden tinat ovat vaarallista jätettä niiden sisältämän lyijyn takia, ja ne voi toimittaa maksutta
vaarallisen jätteen keräyspisteisiin. Ekoteon voi tehdä säilyttämällä tinan ja käyttämällä sen uudelleen
vuoden päästä.
Tinan voi korvata myös ympäristöystävällisemmällä vaihtoehdolla, sulattamalla tavallista hienoa sokeria
kattilassa tai tinakauhassa. Sokeritina valetaan samaan tapaan kuin tavalliset tinakengätkin. Sulatettu sokeri
kipataan nopealla ranneliikkeellä kylmään veteen, ja nostetaan sieltä mahdollisimman pian paperille tai
pyyhkeelle kuivumaan.
Lisävinkkejä ja -ohjeita jouluna syntyvien jätteiden lajitteluun löytyy osoitteesta
www.sotkutontapaivaa.fi/joulu.
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