Joulun ajan lajitteluvinkkejä
Joulunpyhinä ja uuden vuoden aikaan syntyy paljon jätettä.
Parasta jätehuoltoa on syntymätön jäte, mutta jätteen määrää
voit vähentää pienellä vaivalla, kun lajittelet sen hyötykäyttöön.
Kaikki keräyspaperi eli lehdet, mainokset, esitteet, kirjekuoret ja toimistopaperit kuuluvat joulunakin paperinkeräysastiaan. Iloista joulunaikaa!

JOULUKORTIT JA LAHJAPAPERIT

KINKUN RASVA

Kartonkikortit lajitellaan kartongin tai energiajätteen joukkoon. Kauneimmat kannattaa säästää
tulevan joulun askarteluihin. Niistä saa esimerkiksi
kivoja pakettikortteja!
Runsaan painovärin vuoksi lahjapaperit kuuluvat
energiajätteeseen. Taittele ne tiiviisti vaikka paperikassiin. Siististi avattuja lahjapapereita ja -naruja
voi käyttää myös uudelleen!

Kerää kinkun rasva jäähtyneenä tyhjään margariinirasiaan tai kahvipakettiin, sulje se ja laita sekajäteastiaan. Hyytyneen rasvan voi laittaa sellaisenaan
biojätteeseen. Viemäriin rasvaa EI SAA kaataa.

ALUMIINISET VUOAT JA FOLIOT
Huuhtele puhtaaksi ja lajittele pienmetalliin tai keräysmetalliin.

JOULUKUUSI

JOULUKUKKIEN KÄÄREET JA KUIHTUNEET
KUKAT
Käärepaperit ja silkkipaperit käräyskartongin tai
energiajätteen joukkoon. Siistiä silkkipaperia kannattaa uusiokäyttää myös askarteluissa. Sanomalehtipaperi lajitellaan keräyspaperin joukkoon.
Alumiiniset kukkapaperit keräysmetallin joukkoon.
Kukat multineen ovat biojätettä.

Pilko oksat ja laita ne jätesäkkiin. Kuivuneesta kuusesta saa polttopuuta tai sen voi hakettaa ja kompostoida. Taloyhtiöissä kuusen voi viedä loppiaisen
aikoihin kiinteistön jätepisteeseen. Isompien taloyhtiöiden kannattaa tilata kuusia varten vaihtolava, jolloin kuuset päätyvät suoraan haketukseen ja
polttoon. Joulukuusta ei tule laittaa jäteastioihin.

KYNTTILÄT JA TUIKUT

JOULUVALOT

UUDENVUODEN RAKETIT JA TINAT

Yksittäiset lamput voi lajitella kaatopaikkajätteeseen. Led-lamput ovat SER-jätettä. Hehku- ja halogeenilamput ovat sekajätettä. Rikkoutuneet
sähkökyntteliköt ja jouluvalot kuuluvat sähkö- ja
elektroniikkaromun joukkoon.

Tinat voi valaa uudelleen seuraavana vuonna tai ne
viedään vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen,
sillä ne sisältävät paljon lyijyä. Ammutut, hyvin jäähtyneet raketit kuuluvat sekajätteeseen. Vanhentuneet ilotulitteet palautetaan rakettien myyjille.

MAITO-, MEHU- JA GLÖGITÖLKIT SEKÄ
MUUT KARTONKIPAKKAUKSET
Kartonkipakkaukset kuuluvat keräyskartongin joukkoon. Nestekartonkipakkaukset on hyvä huuhdella
ensin.

Muoviset hautakynttilät, steariini ja kynttilänpätkät
voi lajitella energiajätteeseen tai sekajätteeseen.
Lasiset hautakynttilät kannattaa käyttää uudelleen,
koska ne eivät kelpaa pakkauslasin joukkoon. Poltetut tuikut, hautakynttilöiden hatut ja ulkotulien foliot
puhtaina pienmetallikeräykseen.

Lajittele, askartele,
hyödynnä tai kierrätä
– älä mitään luontoa
rasittamaan jätä!

