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Törppö-tempauksessa 
tonni hyväntekeväisyyteen
JOULUKINKKU KUULUU monen juhlapöytään, mutta 
minne kuuluvat kinkun paistorasvat? Jouluna voit osal-
listua Törppö-tempaukseen, jossa kinkkurasvat kerätään 
maitopurkissa biojätteeseen ja kierrätetään biokaasuksi. 
Yhden kinkun rasvasta valmistettavalla biokaasulla ajaa 
jopa kymmenen kilometriä. Lähin keräyspiste on siis oma 
biojäteastiasi, joten tämän helpompaa ei kierrättäminen 
voi olla.

Osana Törppö-tempausta Mustankorkea lahjoittaa 
1 000 euroa hyväntekeväisyyteen. Kohde valitaan Mus-
tankorkean some-tilien seuraajien ehdotusten pohjalta ja 
julkaistaan joulukuussa. Viime vuonna lahjoituskohteena 
oli Kriisikeskus Mobile. 

Lue lisää: mustankorkea.fi/joulu

Kierrätä joulu
Kuinka joulun ajan jätteet kierrätetään? Mitä kinkkurasvalle 

tehdään? Ota ohje talteen, niin muistat, 
miten joulu kierrätetään oikein.

OTA TALTEEN

Törpöttää = kaataa joulukinkun 
paistinrasvat kartonkiseen pakkaukseen 
eli törppöön (esim. tyhjä maitopurkki) ja 
viedä törppö suljettuna biojäteastiaan.

Kaada rasva ja paistin
liemi kartonkiseen 
törppöön.

Vie törppö  
biojäteastiaan.

Rasvasta valmistuu 
paikallista päästö 
töntä polttoainetta, 
biokaasua.

Kinkkurasva

Törppö

Kierrätä jouluKierrätä joulu



Lahjapaperit

Hyväkuntoiset ja siistit lahjapaperit kannat-
taa säästää ja käyttää uudelleen. Litistä pois 
heitettävät lahjapaperit mahdollisimman 
pieneksi, jotta ne eivät vie tarpeettomasti 
tilaa jäteastiassa. Lahjapaperit ja nauhat 

kuuluvat sekajätteeseen. Ne 
eivät siis sovellu paperin- tai 
kartongin keräykseen, koska 
niissä on erilaisia värejä, 
pinnoitteita ja teippejä.

Joulukukat

Pienet määrät kukkia, kasveja ja multaa voi 
laittaa biojätteeseen tai omaan kompostoriin. 
Koristeet ja nauhat kuuluvat sekajätteeseen.

Kynttilät ja tuikut

Muoviset lyhty-, tuikku- ja hautakynttilät, 
steariini ja kynttilänpätkät kuuluvat sekajät-
teeseen. Kynttilöiden metalliosat ja metalliset 
tuikkukuoret viedään metallinkeräykseen.

Vinkki: Hautakynttilöiksi kannattaa valita 
monivuotisia lyhtyjä. Steariini ja kynttilänpät-
kät voi taas sulattaa ja hyödyntää uusiokynt-
tilöiden raaka-aineena.

Alumiinivuoat ja -foliot

Huuhdo ruoantähteet 
kevyesti pois astioista. Vie 
alumiinivuoat ja -foliot 
metallin keräykseen.

Pakkausmateriaalit

Kartonkiset joulukalenterit, suklaa- ja 
keksirasiat sekä lelujen lajitellaan kartonki-
pakkauksiin. Muovia olevat pakkaukset voit 
laittaa muovipakkauksiin.

Sähköiset jouluvalot

Rikkinäiset jouluvalot, rikkoutuneet 
led-kynttilät ja kokonaiset valosarjat 
kuuluvat sähkölaitteiden keräykseen (SER). 

Sähkölaitteita vastaanottavat 
veloituksetta niitä myyvät 
liikkeet, Mustankorkean 
jätekeskus ja Laukaan 
pienjäteasema.

Glögipullot ja -purkit

Vie pantilliset pullot kauppojen palautusau-
tomaattiin. Poista pantittomien lasipullojen 
korkit ja kannet, ja vie pullot lasinkeräykseen. 
Kartonkiset purkit ja törpöt kuuluvat karton-
kipakkauksiin ja muoviset muovipakkauksiin.

Joulukuusi

Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja 
Toivakassa omakoti- ja paritaloasukkaat sekä 
alle viiden asunnon taloyhtiössä asuvat toi-
mittavat kuusen lähimmälle hyötykeräyspis-
teelle. Isommissa taloyhtiöissä asuvat voivat 
jättää kuusen taloyhtiön omalle jätekatoksel-

le. Kuuset kerätään maksutta 
tammikuussa.

Seuraa tarkempaa tiedotusta: 
mustankorkea.fi

Uudenvuoden tinat

Jos sinulla on vielä tinoja, ne kuuluu toimittaa 
vaarallisen jätteen vastaanottopisteisiin 
Mustankorkean jätekeskukselle, Laukaan 
pienjäteasemalle tai keräyskontteihin, jotka 
löydät netistä osoitteesta kierratys.info. 
Vaarallista jätettä vastaanotetaan ilmaiseksi 
ja ne toimitetaan jatkokäsittelyyn.

Vinkki: Paras tapa on säästää tinat ensi 
vuoteen ja valaa ne uudelleen. Tinan tilalla 
voi kokeilla hienon sokerin tai steariinin sulat-

tamista kauhassa. Sulaneen 
sokerin voi tiputtaa kylmään 
veteen. Steariinista saa tinaa 
muistuttavia muotoja lumeen 
kaadettaessa.

Ilotulitteet

Palauta räjähtämättömät, vanhentuneet ja 
suutariksi jääneet ilotulitteet niiden myyjille. 
Ammuttujen ilotulitteiden jätteet kuuluvat 
sekajätteisiin.




