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Pääkirjoitus

Tulistunut mies marssii ulos toimistolta revittyään asiakaspalvelijan 
nenän edessä oman ja varmuudeksi myös veljensä saaman laskun. 
Perään on turha huudella perusteita tai muistuttaa laskun perinnästä 
- tunne on pinnassa ja sulkee korvat järjeltä. Kyse on jätehuollon perus-
maksun laskusta, summa 9,60 euroa. Pikkujuttu? Ei ole.

Kolme vuotta sitten tulin töihin Mustankorkealle ja kuvittelin, että 
tämä jos mikä on maailma, missä tunteille ei ole sijaa - kysehän on 
yksinkertaisesta, lakisääteisestä peruspalvelusta. Sehän on vain ja 
ainoastaan järkevää, että hommat hoidetaan kuten pitää, ympäristöä 
arvostaen ja lakeja noudattaen.

Kuinka väärässä olinkaan. Jätehuolto onkin aihe, joka herättää inhi-
millisten tunteiden ääripäät. Hämmästelen yhä sitä, kuinka sensitiivi-
nen ja tunteisiin menevä aihe roskat voivatkaan olla. 

Osa haluaa pelastaa koko maailman ja valtamerten valaat. Syvä huoli 
on niin riipaiseva, että arjen realiteetit tahtovat unohtua. Lajitteluun ja 
kierrätykseen suhtaudutaan intohimolla ja palavalla halulla. Meidän 
työtämme rakastetaan ja halutaan aina vain lisää. 

Osan mielestä on ihmisoikeuksia ja valinnanvapautta loukkaavaa, 
että joku (monopoliyhtiö, pörssiyhtiö, EU, hämärähemmot...) puuttuu 
juuri minun roskiini tai niiden käsittelyyn. Ja sitten siitä pitää vielä 
maksaa, epäreilua. Tai että jokin muuttuu, oli se sitten laki, jäteastian 
tyhjennyspäivä tai jäteauton väri - aiheita haukkua kunnan päättäjä, 
virkamies tai jäteyhtiön asiakaspalvelija.

Onneksi on myös se neutraali enemmistö, joka lajittelee oikein tavan 
vuoksi, on kiinnostunut ympäristöstään ja antaa asiallista palautetta 
silloin, kun siihen on aihetta. Viestinnän haaste on tämän porukan 
tavoittaminen - äänekkäät ääripäät kyllä tulevat kuulluksi.  

Ensi vuonna on jälleen tulossa isoja muutoksia, eivätkä ne taatusti 
miellytä kaikkia! Joten sitten kun tunteet jälleen kuohuvat (vaikka jo 
tätä lehteä lukiessa) niin palautetta vaan tulemaan allekirjoittaneelle - 
lupaan, etten revi peliverkkareitani. 

Järki, tunteet ja  
jätehuolto

Vain laatu kiertää

16

Mustankorkea Oy:n asiakaslehti
ISSN 2489-3943  
Toimitus: Mustankorkea Oy, Vastavirta Oy 
Ulkoasu: Vastavirta Oy
Painopaikka: 4M Suomi Oy

2/
20

19

Hyvä mieli muovin 
kierrätyksestäLempi leiskuu lapiohommissa 0614

3 Pääkirjoitus

4 Kysy – Mustankorkea vastaa

5 Me työskentelemme Mustankorkealla

6 Hyvä mieli muovin kierrätyksestä

9 Jätehuoltoviranomainen on apunasi

10 Hope huolehtii ilon kiertoon

12 Mihin jäte kuuluu? Poimi lajitteluohje talteen

14 Lajittelupihalla kuultua: Lempi leiskuu  
 lapiohommissa

16 Vain laatu kiertää

19 Törpötys tulee – kinkkurasva kiertoon

20 Puutarhajätteen keräys Laukaassa veti väkeä

22 Jyväskylän kotihoito huristelee biokaasulla

24 Joulukalenteri

 

Petra Thurén,

viestintäsuunnittelija

2 3



Toimisto
asiakaspalvelu@mustankorkea.fi
laskutus@mustankorkea.fi
p. 010 325 3900
arkisin ma–pe 9–15
Laskutusasioissa ma–pe 9–12

Kivääritehtaankatu 6 C 
40100 Jyväskylä

Mustankorkean jätekeskus
arkisin ma–pe 7–19
la 9–14 (touko–elo)

Ronsuntaipaleentie 204
40500 Jyväskylä

Neuvonta ja sähköinen asiointi
www.mustankorkea.fi

live chat -asiakaspalvelu  
arkisin ma–pe  9–22
la-su 10–18
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 Kysy – Mustankorkea vastaa

Ajankohtaisia kysymyksiä

Mustankorkean  
asiakaspalvelu apunasi
Mustankorkean asiakaspalvelussa voit hoitaa 
kaikki jätehuoltoon liittyvät asiat, kuten muut-
taa jäteastioiden tyhjennysaikatauluja, tehdä 
kompostointi-ilmoituksen, tilata järjestetyn 
jätehuollon palvelut tai antaa palautetta.

Nettisivujen neuvonnasta löydät vastauksia 
kysymyksiisi 24/7. Voit esimerkiksi etsiä tietoa 
vapaalla sanahaulla tai asioida sähköisesti.

Chatissa saat ilmaista ja nopeaa palvelua arkisin 
ma–pe 9–22 ja la-su 10–18.

Jätekeskuksessa sijaitsee lajittelupiha, Mus-
tankorkean multamyyntipiste ja Omapihan 
puutarhamyymälä.

Puhelun ja jonotuksen hinta on 8,35 senttiä/
puhelu + 16,69 senttiä/minuutti.

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun kaikissa 
käytännön jätehuoltoon liittyvissä asioissa. 
Nopeinta palvelua saat sähköisissä kanavissa: 
chatissä ja sähköpostilla.
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Jyväskylässä ja lähikunnissa ajelee monia 
erinäköisiä jäteautoja. Mikä firma jäteastioita 
oikein tyhjentää?

“Mustankorkean neljän kunnan alue on jaettu useampaan 
jätekuljetusten urakka-alueeseen, jotka esimerkiksi kilpai-
lutetaan erikseen. Tällä hetkellä alueella jätteitä kuljettavat 
Lassila&Tikanoja, Sihvari ja Jätehuolto Laine sekä Laukaassa ja 
Toivakassa Sydän-Suomen Kuljetus ja Laukaan Puhtaanapito. 
Mustankorkea vastaa ja kilpailuttaa jätekuljetukset Jyväskyläs-
sä ja Muuramessa. Laukaassa samaan järjestelmään siirrytään 
ensi vuodesta alkaen ja Toivakassa myöhemmin.”
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Mitä maksaa jätteiden tuonti Mustankorkean 
jätekeskukselle?

“Kotitalouksilta veloitetaan kuormamaksu tuotavan jätelajin 
mukaan. Esimerkiksi henkilöautollinen sekajätettä maksaa 
tälä hetkellä 7 euroa, henkilöauto ja peräkärry 20 euroa. On 
myös paljon jätteitä, jotka kotitalousasiakas saa aina tuoda 
maksutta - esimerkiksi vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, me-
talli ja puhdas puu. Yritysasiakkaille on oma hinnastonsa.”  
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Haluaisin lajitella muovipakkaukset erilleen 
sekajätteestä. Miten se onnistuu?

"Muovipakkausten keräyksestä vastaa Suomen Pakkaus-
kierrätys RINKI Oy, jonka keräyspisteitä on esimerkiksi mar-
keteilla. Kotitaloudet voivat viedä muovipakkaukset näihin 
keräyspisteisiin. Mustankorkea järjesti taannoin puolivuo-
tisen muovinkeräyskokeilun, johon osallistui yli 220 jyväs-
kyläläistä taloyhtiötä. Näissä taloissa muovinkeräys jatkui 
myös kokeilun jälkeen, ja jatkossa muoviastiat tulevat osaksi 
entistä useamman taloyhtiön jätetilaa. Lue lisää muovinke-
räyksestä sivuilta 6-8."
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Laukaassa tulee muutoksia jätekuljetuksiin 
ensi vuonna. Mitä se tarkoittaa kuntalaisille?

“Laukaassa siirrytään kiinteistön haltijan järjestämästä jät-
teenkuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. 
Jäteastiat tyhjentää siis 1.4.2020 alkaen Lassila&Tikanoja 
Oyj, joka valittiin kilpailutuksen perusteella. Käytännön jä-
teasioissa auttaa Mustankorkea, joka huolehtii kuntalaisten 
palveluista omistajakuntiensa puolesta. Toisena muutoksena 
Laukaassa käytössä ollut sekajätteen aluekeräys loppuu vuo-

Mustankorkealaisten esittely

Me olemme
mustankorkealaisia

Tarja Heino, vaaka-aseman hoitaja

“Olen Tarja ja olen ollut talossa kaksi vuot-
ta. Työskentelen vaaka-asemalla, missä 
päiviin kuuluu asiakkaiden vastaanottoa, 
jätekuormien kirjaamista järjestelmiin 
ja lajitteluneuvontaa. Syksy on pihatöi-

den aikaa, ja puutarhajätettä on tullut pal-
jon. Niitä tuodessa pitäisi muistaa myös ajaa  

          vaa’an kautta.”  

Tommi Tikkanen, kehitysinsinööri

“Urani Mustankorkealla alkoi kesätöillä 
vaaka-asemalla vuonna 2015. Pari vuotta 

sitten siirryin Kivääritehtaan toimistolle, 
ensin tietosuoja-asetuksen pariin ja sitten 
hallinnon ja ict-puolen kehitystehtäviin. 
Toisin sanoen teen muiden työnteosta 

helpompaa. Vastapainoa saan kuntosalista,    
        musiikista sekä laatuoluista ja -viskeistä    

              sopivassa suhteessa.”

Piia Aho, viestintä- ja asiakkuus- 
päällikkö

“Taidan olla “virkaiältäni” yksi vanhimpia 
mustankorkealaisia - tulin taloon vuonna 
2002. Tänä aikana paitsi työtehtäväni, myös 
jätehuolto on muuttunut hurjasti. Nyt vas-

taan jätehuollon järjestämisestä, asiakaspal-
velun ja viestinnän tiimistä ja kokonaiskuvas-

ta. Työn vastapainoksi vietän aikaa lähimetsissä  
                 kahden koirani kanssa.”

 

Antti Littunen, palveluvastaava

“Minulla tulee pian kymmenen vuotta täyteen 
mustislaisena. Aloitin vaakahommissa vuon-

na 2010 ja nykyään toimin jätekeskuksen 
palveluvastaavana. Asiakaspalvelun li-
säksi työhön kuuluu raportointia niin 
viranomaisille kuin asiakkaillekin. Lop-

puvuoden päivät kuluvat vaakaohjelman 
päivittämisessä. Penkkiurheilu ja pallopelit  

                      pitävät liikkeessä vapaa-ajalla.”

den vaihteessa. Aluekeräyspisteiden asiakkaiden tulisi hank-
kia oma jäteastia tai perustaa ns.jätekimppa naapureiden 
kanssa. Kesämökkiläisten ei kannata hätäillä asian kanssa, 
jäteastiat ja -sopimukset ehtii hyvin hoitaa keväällä kuntoon.”
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Mustankorkea lähetti tänä vuonna laskun 
perusmaksusta. Miksi sain laskun?

“Jätehuollon perusmaksu otettiin vuoden alussa käyttöön 
Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa. Se on 
kiinteistökohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille 
tarkoitettuja palveluita, kuten esimerkiksi hyötykeräyspisteet 
ja vaarallisten jätteiden keräys. Laskut on lähetetty kiinteistö-
rekisterin tietojen perusteella - eli jos olet rekisterin mukaan 
omistanut kiinteistön 1.1.2019, olet saanut laskun perus-
maksusta. Rekisterissä on ollut myös vanhoja ja virheellisiä 
tietoja, joita on päivitetty pitkin vuotta.”
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Hyötykeräyspiste, aluekeräyspiste, ekopiste, 
Rinki-piste… mitä ne ovat, onko eroa?

“Jätteiden keräyspisteistä tosiaan käytetään kirjavasti useita 
nimityksiä, joista osa tarkoittaa samaa asiaa. Hyötykerä-
yspiste (tai ekopiste) on kaikille maksuton hyötyjätteiden 
keräyspaikka, jossa voi olla astiat esimerkiksi kartongille, 
paperille ja muoville. Kaikilla hyötykeräyspisteillä ei kerätä 
samoja jätelajeja. Aluekeräyspisteitä on puolestaan ollut 
käytössä Laukaassa. Ne ovat vuosimaksullisia sekajätteen 
keräyspisteitä, jonka käyttäjäksi asukas tai mökkiläinen on 
voinut rekisteröityä. Rinki-pisteet ovat hyötyjätteiden kerä-
yspaikkoja, joista vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI 
Oy. Kaikilla jätepisteillä pitää noudattaa lajitteluohjeita, eikä 
niille saa jättää sinne kuulumattomia jätteitä.”
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Paperinkeräys ei toimi taloyhtiössämme. 
Miksi Mustankorkea ei hoida tyhjennyksiä 
kuntoon?

”Keräyspaperi ei kuulu kunnalliseen jätehuoltoon eli Mustan-
korkean vastuulle, vaan siitä huolehtivat tuottajayhteisöt. 
Taloyhtiöt voivat tehdä sopimuksen paperinkeräysastian 
tyhjennyksistä suoraan tuottajayhteisöjen tai näille palvelua 
tuottavan kuljetusyrityksen kanssa. Mustankorkea ei siis esi-
merkiksi asiakasrekisteristään näe mitään paperinkeräykseen 
liittyviä tietoja. Jos paperiastian tyhjennyksessä on muutos-
tarpeita, niistä kannattaa lähestyä isännöitsijää, joka voi olla 
suoraan yhteydessä tyhjennyksiä hoitavaan tahoon”.

Neuvoja
jäteasioissa

24/7
www.mustankorkea.fi
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Hyvä mieli 
muovin 

kierrätyksestä
Jyväskylän Äijälänrannassa Ansaritie 6:n asukkaat ovat saaneet lajitella muovia taloyh-

tiön jätekatoksessa jo reilun puolen vuoden ajan. Taloyhtiöiden muovinkeräyskokeilu 
jyväskyläläisissä taloyhtiöissä on saanut asukkailta kiitosta ja pian muovia voi tuoda 

yhteisiin keräyspisteisiin myös Laukaassa ja Toivakassa.     

Aino Pulkkasen kahden hengen taloudesta muovijätettä syntyy muovipussillinen vii-
kossa. Rahkapurkkeja, kanapaketteja ja salaattipusseja kertyy eniten lajitteluun vietäväksi. 
Muovin lajittelun Pulkkanen kokee jo helpoksi, sillä yleensä kauppakassiin tulee valittua 
samoja tuotteita.

- Kun muovinkeräys tuli, selvitin pääpiirteissään mitkä muovit muovinkeräysroskikseen 
saa laittaa. Yöuneni menevät ennemmin vauvanhoidon kuin muovinkierrätyksen takia. 
Jos en ole varma mihin pakkaus kuuluu, laitan muovipaketin sekajätteeseen surutta, 
Pulkkanen toteaa.  

Taloyhtiöiden muovinkeräys kerää kiitosta erityisesti asukkailta, jotka muutenkin kan-
taisivat muovijätteen Rinki-keräyspisteisiin. Pulkkasenkin taloa isännöivän TA:n kiinteis-
tömanageri Janne Kivivuoren korvaan ei ole kantautunut asukkailta huonoa palautetta. 
Kiinteistömanageri muistuttaa, että muovia ei ole pakko kierrättää taloyhtiöissä.

- Jos ei halua muovia lajitella, on pääasia, ettei heitä muovinkeräykseen mitä tahansa 
muuta jätettä. Se vie hyödyn muiden näkemältä vaivalta muovin lajittelussa, Kivivuori 
sanoo.

Muovilla on pitkä matka uusiotuotteiksi

Kerätty muovi päätyy taloyhtiön roskakatoksesta Mustankorkealle pakattavaksi ja odot-
tamaan kuljetusta Riihimäelle. Riihimäen Fortumin muovijalostamossa muovi päätyy 
kuljetuksen ja useiden pesu- ja pakkausvaiheiden jälkeen erotteluun, jossa eri muovilaadut 
lajitellaan tulevaa käyttöä varten viiteen eri muovilaatuun. Muovi tunnistetaan linjastolla 
ja tämän takia eri muovilaatuja ei saa pinota sisäkkäin kotona. Kolmasosa Riihimäelle 
kuljetetusta muovista ei kelpaa kierrätykseen, vaan se hyödynnetään energiana muun 
sekajätteen kanssa.

Riihimäellä kierrätetystä muovista tehdään granulaattia, eli pieniä muovirakeita, jotka 
toimivat raaka-aineena esimerkiksi tiskiharjoihin, kastelukannuihin tai terassilautoihin. 

- Kierrätän muovia, koska haluan tehdä ympäristön hyväksi sen minkä voin helposti 
tehdä. Jos kierrätetystä muovista voidaan valmistaa uusia tuotteita ja meillä on oman 
taloyhtiön jätekatoksessa sille oma astia, niin vien mielelläni sinne muovin, minkä pystyn 
lajittelemaan vaivatta ja rennosti, Pulkkanen sanoo.
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A J A N K O H TA I SETMUOVINKERÄYS

Muovi- 
pakkausten 

lajitteluohjeet

Tarkat  
sijainnit 

muovinkeräys-
pisteille voi  

tarkistaa osoitteesta: 
www.kierratys.info

Säilytykselle ei ole tilaa kotona

Pulkkasen lapsiperheessä kierrättäminen vaatii suun-
nittelua, sillä kerrostalon yläkerrasta pitäisi vaunujen 
ja käsilaukun lisäksi tuoda pahimmillaan neljä jäte-
kassia kerralla. Haasteita on asettanut myös rajal-
linen jätesankojen määrä, sillä asunnon roskavau-
nussa on 3 sankoa – seka- ja biojätteelle omansa 
sekä muovikassien säilytykseen oma sanko. Muovia, 
metallia ja kartonkia Pulkkanen kerää parvekkeelle 
isompiin säkkeihin ja vie ne kerralla sopivana hetke-
nä, kun kädet riittävät vauva-arjen keskellä. 

- Muovia kertyy aika vähän roskakatokseen vietäväk-
si. Yksittäin ei muovipakkausta kannata viedä, sillä ne 
pitää pakata aina muovipussin sisään. Kyllä lajittelu vaatii 
vaivaa, siitä ei pääse minnekään. Toisaalta kiinnostus lajit-
telua kohtaa saa pohtimaan valintoja jo kaupassa, joka on 
ehkä se tärkein kierrätysteko, Pulkkanen pohtii.

KYLLÄ KIITOS
• Kotitalouden tyhjät, puhtaat ja  
 kuivat muovipakkaukset
• Pesuainepakkaukset
• Muovipussit- ja kassit
• Tuubit ja putkilot
• Styrox-pakkaukset 

EI KIITOS
• Likaisia muovipakkauksia tai   
 sekajätettä
• PVC-pakkauksia
• Muita muovituotteita tai  
 yritysten muovipakkauksia

Muovipakkausten 
kiinteistökohtainen 

keräys laajenee 
Jyväskylän seudun jätelautakunta valmistelee parhaillaan 
uudistuksia jätehuoltomääräyksiin. Määräyksiä on ajan-
kohtaista tarkistaa useiden jätealan säännösten muutut-
tua. Valmistelussa on hyödynnetty ympäristöministeriön 
asettaman jätelakityöryhmän mietintöä, jossa ehdotetaan 
hyötyjätteiden erilliskeräyksen laajentamista kaikissa 
taajamissa vähintään viiden huoneiston kiinteistöille.

Nykyisten jätehuoltomääräysten keräysvelvoitteet ovat 
mietinnön mukaisia, lukuun ottamatta muovipakkauksia. 
Valtakunnalliset kierrätystavoitteet kiristyvät merkittä-
västi tulevina vuosina ja niiden saavuttaminen vaatii laajaa 
hyötyjätteiden kiinteistökohtaista keräystä. Määräyksiin 
tullaan nyt lisäämään muovipakkauksille lajitteluvelvoite.

Jyväskyläläisten taloyhtiöiden muovinkeräyskokeiluun 
osallistui 226 taloyhtiötä viime talven ja kevään aikana. 
Jokaiseen muovijätteelle tarkoitettuun astiaan kertyi muo-
vijätettä reilut 20 kiloa kuukaudessa. Kokeiluun osallistu-
neet taloyhtiöt saavat jatkossakin kerätä muovinsa taloyh-
tiön roskakatoksiin ja muovinkeräyspisteitä lisätään jopa 
kaksin kappalein Laukaaseen Mustankorkealle tulleiden 
pyyntöjen takia.

Mustankorkean muovinkeräyspisteitä perustetaan Rin-
ki-pisteiden yhteyteen vuoden 2019 loppuun mennessä 
Toivakkaan, Lievestuoreelle, Vihtavuoreen ja Korpilahdelle.

- Haluamme helpottaa asukkaiden arkea lyhentämällä 
välimatkoja muovin kierrätyspisteille.

Saamme paljon viestiä asukkailta, että muovia halutaan 
kierrättää ja haluamme sen toiveen myös huomioida. Jäte- 
huoltomääräyksiin on tulossa muutoksia myös taloyhtiöiden 
osalta, joka saattaa tarkoittaa sitä, että muovinkeräys tulee 
laajenemaan yleisemminkin taloyhtiöihin tulevaisuudessa, 
Mustankorkean kuljetusvastaava Terttu Nyberg kertoo.

Mustankorkea lisää muovinkeräyspisteitä

Uudistuvilla jätehuoltomääräyksillä parannetaan koti-
talouksissa syntyvän jätteen kierrätysmahdollisuuksia. 
Jätteiden lajittelu ja kierrättäminen on helpompaa, kun 
keräysastiat ovat lähellä jätteen syntypaikkaa. Lajittelun 
helppous motivoi asukkaita ja samalla parantaa lajittelu-
tehokkuutta.

Määräyksissä mahdollistetaan myös vapaaehtoinen 
keräys niille keräysalueella sijaitseville kiinteistöille, joita 
velvoiteraja ei koske. Pienkiinteistöiltä muovipakkauksia 
kerätään jatkossa yhä useammalla hyötykeräyspisteellä.

Luonnos jätehuoltomääräyksistä tulee yleisesti nähtäville 
jätehuoltoviranomaisen nettisivuille 3.12.2019–10.1.2020. 
Kuntalaisilla on tällöin mahdollisuus jättää asiasta mieli-
piteensä.

www.jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto
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Halu auttaa lähellä olevia ihmisiä, vertaisapu ja kierrätys. 
Nuo asiat saivat Pauliina Silvennoisen kiinnostumaan 
vuosia sitten Hope-yhdistyksen toiminnasta.
– Maailmassa on paljon turhaa tavaraa mutta onneksi myös 
paljon hyvää. Meillä tavaraa ei lähetetä ympäri maapalloa, 
vaan kierrätämme tässä lähellä, jolloin hyväntekeväisyyden 
hiilijalanjälki on pienempi, kertoo Hope-yhdistys ry:n Kes-
ki-Suomen paikallistoiminnassa vapaaehtoisena mukana 
oleva Pauliina Silvennoinen.

Hope-yhdistys ry toimii Keski-Suomessa noin kolmenkym-
menen vapaaehtoisen voimin ja tukijoiden avustuksella. 
Asiakkaat ovat sosiaaliturvan piirissä olevia vähävaraisia ja 
joskus yllättävästikin taloudelliseen ahdinkoon joutuneita 
lapsiperheitä.

Hyvin pidetty 
voi olla vielä arvokas toiselle

Monessa lapsiperheessä tuskaillaan keskellä vaatevuoria ja lelukasoja. Toisaalla ollaan onnellisia 
jokaisesta hyväkuntoisesta lahjoituksesta. Hope-yhdistys auttaa kierrättämään hyvää.

– Lahjoittamalla meille voit parantaa tämän seudun lasten 
hyvinvointia ja tehdä sitä kautta aineetonta hyvää. Suoma-
laisilla on aika korkea kynnys pyytää apua, mutta meiltä 
sitä saa. Viime vuonna annoimme lahjoituksia yli kuudelle 
sadalle lapselle. Avustettavien määrä on kasvanut kovasti 
ja luku kasvaa tänäkin vuonna.
  
Monta kassillista iloa

 
Jokainen avustettava lapsi voi saada Hope-yhdistykseltä 

ison kassillisen tavaraa kaksi kertaa vuodessa. Monelle nuo 
hetket ovat kuin jouluja.
– Muistan itsekin, kuinka sain pienenä omilta serkuiltani 
heidän vanhoja, mutta ehjiä ja ajanmukaisia vaatteitaan. Ne 
olivat ihania ja tulin niistä hyvin iloiseksi.

Tuolla samalla ajatuksella Hope-yhdistys haluaa toimia.
– Tuo meille vain sellaista, minkä voisit antaa ystäväsi lap-
selle ja sellaista, mitä lapset ja nuoret tänä päivänä käyttävät. 
Tärkeintä on, että lapsi ilahtuu ja hänestä on kiva mennä 
kerhoon tai kouluun saamansa vaate päällä tai lelun kanssa.
Hope-yhdistyksen tavoite on, ettei ketään kiusattaisi ulkois-
ten syiden, kuten vaatteiden vuoksi.
– Olen huomannut, että tytöille löytyy hyvin kierrätettyä 
vaatetta myös kirpputoreilta, mutta pojille ei niinkään. Pojilla 
kun kuluvat helposti puhki ainakin housut. Kaikkein suurin 
pula meilläkin on teinipoikien vaatteista.
Hope-yhdistys ottaa vastaan myös aineettomia lahjoituksia.
– Kauttamme voi tukea myös lapsiperheiden virkistäytymis-
tä, vaikkapa lahjakorttien muodossa.
Niiden avulla voimme toteuttaa perheissä niitä ihan tavallisia 
elämyksiä, mistä lapsi ja nuori ilahtuu, kuten uimahallissa 
ja elokuvissa käynnit.
  
Kierrätystä yhdessä lasten kanssa

 
Monessa perheessä tavarapaljous on valtava.

– Kannattaa ottaa lapset mukaan käymään läpi pieniksi jää-
neitä vaatteita ja turhia leluja. Yhdessä voi tuumata, mitä ei 
enää tarvita ja mistä voisi olla vielä iloa jollekin toiselle. Sel-
lainen opettaa samalla myös kestävän kehityksen mukaista 
ajattelutapaa, neuvoo Silvennoinen.
Jo hankintavaiheessa kannattaa pohtia tuotteen elinkaarta.
– Parhaimpia ovat hankinnat, jotka kestävät monta käyttä-
jää. Monestihan lasten vaatteen käyttöaika on varsin lyhyt, 
muistuttaa Silvennoinen.
Myös kouluissa on opeteltu yhteiskuntavastuuta keräämällä 
vaikkapa pelejä ja kirjoja.
– On aivan ihanaa, kun koululaiset sitten yhdessä tuovat 
niitä tänne.
Hope-yhdistys ottaa vastaan ja lahjoittaa eteenpäin myös 
muuta arjessa tarvittavaa tavaraa.
– Varsinkin koululiikunnassa ja pihapeleissä tarvittavilla 
urheiluvälineillä on kysyntää. 
Tärkein kriteeri lahjotettavalle tuotteelle on selvä.
– Pohdi aina ensin, että ilahtuuko joku lapsi siitä mitä tuot 
meille. Tarkoitus on, että annamme eteenpäin hyvää. Lahjan, 
josta on iloa!
Hope-yhdistys ottaa lahjoituksia vastaan jälleen alkuvuo-
desta.
– Mikäli sinulla on lahjoitettavaa, niin kannattaa seurata il-
moitteluamme Hope - Yhdessä & Yhteisesti Jyväskylä Face-
book-sivuilla vinkkaa Silvennoinen.

”Lautapelejä ja palapelejä on kiva saada ja antaa, koska ne pysy-
vät monesti käytössä hyvänä,” kertoo Silvennoinen.

Hope-yhdistys ottaa vastaan mielellään myös hyväkuntoisia 
leluja.

Tarkasta ennen lahjoitusta:

• Onhan vaate puhdas, eikä siinä ole tahroja?

• Onhan vaate ehjä?

• Toimiiko vetoketju?

• Onko vaate vielä ajanmukainen?

• Muista: käyttökelvoton tekstiili on sekajätettä.

www.facebook.com/HopeJKL/

Vähän käytetyt ja hyväkuntoiset lasten ja nuorten vaatteet ja käyttötavarat ovat aarre meille ja meidän asiakkaillemme. On todella 
palkitsevaa työtä nähdä kuinka hyväkuntoinen tavara löytää uuden käyttäjän,” kertoo Hope-yhdistys ry:n Keski-Suomen paikallistoimin-
nassa vapaaehtoisena mukana oleva Pauliina Silvennoinen.
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SEKAJÄTE BIOJÄTE PAPERI METALLI

VAARALLISET  
JÄTTEET

MUOVI- 
PAKKAUKSET

SÄHKÖ- JA  
ELEKTRONIIKKA-
ROMU (SER): 

LASI KARTONKI

Kodin lajitteluohje

Kyllä kiitos

 likaiset muovi-
pakkaukset, tuhka 
ja tupakantumpit, 

vaipat ja terveyssiteet, 
lemmikkien jätökset 

—

Ei kiitos

biojäte, rakennus- ja 
purkujäte, sähkö- ja 
elektroniikkaromu, 
vaaralliset jätteet

Kyllä kiitos

 ruuantähteet, elin-
tarvikkeet, perkuujätteet 

ja kuoret, kahviporot ja 
teepussit, talouspaperit 

ja lautasliinat

—

Ei kiitos

tuhka ja tupakantumpit, 
elintarvikkeiden 

pakkaukset, vaipat, 
lemmikkien jätökset

Kyllä kiitos

 sanoma- ja aika-
kauslehdet, toimisto-
paperi ja kirjekuoret, 

kopiopaperi

—

Ei kiitos

märkä tai likainen paperi, 
ruskeat paperikassit, 

pehmopaperit, 
kartonkipakkaukset

Kyllä kiitos

 säilyketölkit ja 
metallikannet, 

alumiinifolio, tuikkujen 
kuoret, ruokailuvälineet

—

Ei kiitos

vaaralliset jätteet, 
paristot, kaasupullot, isot 

metallijätteet

 erilliskeräys  erilliskeräys tai sekajäte  erilliskeräys tai tuotteita myyvät liikkeet

Kyllä kiitos

 lasipurkit ja -pakkaukset, 
pantittomat lasipullot

—

Ei kiitos

lasi- ja posliiniastiat, 
kristalli, lamput, ikkuna- 

tai peililasi

Kyllä kiitos

 litistetyt pahvilaatikot, 
maito- ja mehutölkit, 
muro- ja keksipaketit, 

munakennot, 
paperihylsyt

—

Ei kiitos

märkä tai likainen 
pahvi, styroksi ja muovi, 

lahjapaperit

Mihin 
tämäkin  
jäte kuuluu?
Tarkista jätehausta  
mustankorkea.fi/
jatehaku

Kaikki 
jätteiden 
keräyspisteet:
kierratys.info
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• Aja vaa’alle mikrofonin luo ja avaa auton ikkuna.
• Odota ohjeita. Vaaka-asemalla sinua ohjaavat liikennevalot.
• Seuraa opasteita osoitetulle vastaanottopaikalle. Jos sinut ohjataan lajittelu- 
 pihalle, lajittele kuorman jätteet ohjeiden mukaan oikeille lavoille.
• Aja vaaka-aseman luo parkkiin ja käy maksamassa jätemaksu vastaanottoon.

Tapani Riihimäki 
Jyväskylä

Vaihdoin mökille uuden kiukaan ja toin vanhan tänne. Viimeksi vuo-
si sitten näin mökkitiellä jääkaapin, en ymmärrä sellaista lainkaan. 
Ajatteleeko ihmiset niin, että äkkiä vain käsistä pois. Tänne kiukaat ja 
jääkaapit saa tuoda maksutta. Koen, että täällä on hyvät opasteet ja on 
helppo toimia. Viimeksi toimme keväällä kyllästettyä puuta mökiltä. 
Keräämme kotona myös muovia Rinki-ekopisteisiin, sitä kertyy kuu-
kaudessa iso säkki. 

Pihatöiden tekeminen hitsaa hyvin yhteen, Pekka ja Helena Huovinen toteavat yhteen ääneen.

Juha Nykänen 
Rakennusyrittäjä
Muurame

Ensimmäisen kerran toin jätteitä silloiselle lajitteluasemalle yli 30 
vuotta sitten. Nyt on käytössä laajentunut lajittelupiha ja ohjeita niin 
paljon kuin ehtisi perehtyä. Lajittelupihan käyttöön kannattaa tutustua 
jo etukäteen ja kysyä vaa’alla, että tietää, mihin vaikka akut jätetään 
kyydistä. Käyn työn puolesta lajittelupihalla noin 6 kertaa kuukaudessa, 
minulle tämä on siis jo tuttu paikka.  

Antti Heinola
Jyväskylä

Paras kierrätysvinkkini on se, että älä osta sellaisia huonekaluja, minkä 
suunnittelutapa tähtää siihen, että ne ovat edullisia kuljettaa. Meillä on 
mökillä 1920-luvulta peräisin olevat pöytä ja tuolit, niitä ei ole tarvinnut 
kierrättää. Ne ovat tehty kestämään. Tänään toin veneen tukirakennel-
man, se oli päässyt lahoamaan aika pahasti. Vuosittain tuon Mustankor-
kean keräykseen oksia, kun leikkaan pensaita. Oksia ei kannata missään 
nimessä viedä muualle kuin tänne, sillä oksien mukana voi levitä ihan 
eri lajit vääriin paikkoihin. 

Lempi leiskuu lapiohommissa

Mustankorkea 
Gallup

Jyväskyläläiset Helena ja Pekka Huovinen hakivat syys-
töiden lomassa Mustankorkean Omapihalta singeliä, pientä 
koristehiekkaa, männyntaimien juurelle.

- Meillä on sellainen työnjako, että minä hoidan pihan 
suunnittelupuolen. Toteutuspuoli, kuten puiden kaataminen 
ja pensaiden leikkaus tehdään sitten yhdessä, Helena sanoo.

Pariskunnan mielestä ihmiset eriytyvät helposti toisistaan, 
kun kotona vain käväistään ja tehdään omia juttuja. Yhdessä 
tekeminen tekee parisuhteelle hyvää.

Mustankorkean lajittelupihalla riittää säpinää ympäri vuoden. Kylmä ja utuinen syysaamu ei  
kangistanut kuntalaisia, kun kysyimme Mustankorkean jätekeskuksella parhaita vinkkejä  

lajitteluinnostuksen levittämiseksi.

Meiltä sujuu yhdessä pihatöiden lisäksi myös purjehti-
minen. Veneessä on pakkokin tehdä kaikki yhdessä, Pekka 
sanoo.

Kierrätysasioistakaan ei tarvitse Huovisilla olla napit vas-
takkain. Jätteen lajittelun suhteen pariskunta on samoilla 
linjoilla. Huovisilla kerätään muovit erilleen sekajätteestä 
ja biojäte laitetaan tuliterään kompostoriin.

Sekajätettä tulee paljon vähemmän kuin aikaisemmin, kun 
muovin voi lajitella yhteisiin keräyspisteisiin oman jäteastian 
sijaan, pariskunta toteaa.

1. Kipsijäte
2. Käsitelty puu
3. Energiajäte
4. Sekajäte
5. Käsittelemätön puu
6. Eristevilla ja lasi
7. Kyllästetty puu
8. Metalli
9. Betoni ja tiili

10. Vaatteet
11. Lasi (lasipakkausjäte)
12. Paperi
13. Kartonki ja pahvi
14. Tuhkat
15. Sähkölaitteet
16. Autonrenkaat
17. Akut
18. Vaaralliset jätteet

Toimi näin Lajittelupihalla:

Lajittelupiha
Lajittelupiha on tarkoitettu auton peräkonttiin, normaaliin 
peräkärryyn tai pakettiautoon mahtuville jätteiden pien-
kuormille. Järjestä kuorma lajittelupihan lavajärjestyksen 
mukaan.
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Jyväskylän Tourujoen rantamaisemissa Sanna Aho aset-
telee Tikkiverstaan ikkunalle nojatuolia, jonka tulevaisuus 
näyttää erittäin värikkäältä ja toiveikkaalta. Nuorten 
poikien moponrassauspenkkinä toiminut nahkainen 
nojatuoli oli lähellä joutua jätteeksi.

- Tuoli oli kauheassa kunnossa, kun hain sen. Ammatti-
laisena näin kuitenkin, että sen runko on laadukas ja täy-
sin kunnossa. Tiesin, että halusin pelastaa tämän tuolin, 
vaikka se oli iso työ, Aho sanoo.

Nojatuoli odottaa nyt seuraavaa kotia Tikkiverstaan 
ikkunassa. Myytävien huonekalujen lisäksi Tikkivers-
taalla korjataan ja entisöidään kaikkea maan ja taivaan 
väliltä. Nyt ovesta sisään astelee tunnetun kuntosaliketjun 
huoltomies Martti Veijanen sylissään kuntosalilaitteiden 
istuinosia.

- Näitä kuluu puhki tasaiseen tahtiin, kun käyttäjiä on 
kuntosalilla päivittäin niin paljon. Heti kun istuin rikkou-
tuu, niin otan penkin pois ja tuon tänne Tikkiverstaalle. 
Palvelu pelaa erittäin hyvin, Veijanen sanoo. 

Laadukas kaluste on kierrätysteko  
parhaimmillaan

Sanna Aho kiittelee ihmisten kierrätysintoa. Erilaisissa 
ryhmissä ja palveluissa voi myydä ja ostaa käytettyjä huo-
nekaluja – tosin aiempaa kalliimmilla hinnoilla. 

- Käytettyjen huonekalujen ostaminen on entistä suosi-
tumpaa, eikä esimerkiksi design-huonekaluja heitetä enää 
tiedostamatta niiden arvoa roskalavoille, kuten joskus 
aiemmin. Samalla käytettyjen tavaroiden arvo on noussut, 
mikä saattaa vauhdittaa myös kertakäyttökulttuuria ja 
edullisten huonekalujen hankintaa, Aho pohdiskelee.

Huonekalujen valmistuksessa laatu seuraa aina hintaa. 
Tikkiverstaalle tuodaan tällä hetkellä paljon 2000-luvun 
alussa ostettuja sohvia, joiden kankaisiin toivotaan päivi-
tystä.

- Kaikista ympäristöystävällisin teko on ostaa hyvärun-
koinen sohva, jonka pehmusteet ja päällysteet voi vaihtaa 
kulutuksen myötä. Jos runko on mieluinen, pintamateri-
aalit vaihtamalla siitä saadaan kuin uusi, Aho sanoo.

Verhoilu- ja entisöintiliike Tikkiverstaan verhoilija 
Sanna Aholle tuodaan korjattavaksi useimmiten 

tunnearvoaltaan mittaamattoman arvokkaita van-
hoja kalusteita ja yhä useammin myös uudempia 

huonekaluja. Kaikkea ei silti kannata korjata.

Vain laatu 
kiertää

Tikkiverstaan yrittäjä Sanna Aho entisöi vanhaa tuolia entistä 
muhkeammaksi. Antiikkisten kalusteiden istuimiin laitetaan monta 
pehmustekerrosta, muun muassa kotimaista hamppua. Pehmusteet 

vaahtomuovia myöten tulevat Tikkiverstaalle kotimaasta.

Autotallissa mopopoikien lepopaikkana toiminut nojatuoli sai 
uuden ilmeen Sanna Ahon käsittelyssä. ”Laadukasrunkoisen 
huonekalun voi korjata, vaikka se olisi pahasti kärsineen näköinen 
ulospäin”, Aho sanoo. 

”Ekologisimmat valinnat tehdään 
jo ennen tavaran ostamista. Vain 
laadukas tavara kannattaa korjata.” 
- Sanna Aho, kalusteartesaani, verhoilija ja 
ompelijakisälli, Tikkiverstas

Juttu jatkuu seuraavalla sivulla…
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Toisen roska on toisen aarre

Aholta kysellään usein vinkkejä esimerkiksi vanhojen turkistak-
kien kierrätykseen. Jo olemassa olevan materiaalin hyödyntäminen 
on lähellä Ahon ja monen asiakkaan sydäntä, vaikka uutena turki-
seläimistä tehtyjä tuotteita ei kannattaisikaan.

-  Olemme tehneet turkiksista asiakkaille esimerkiksi sisustus-
tyynyjä. Itse ajattelen niin, että jos eläin on kerran jo tapettu niin ei 
sekään ole ympäristölle hyvä, että materiaali jätetään käyttämättä, 
Aho tuumii.

Tikkiverstaalla ajatellaan kierrätysasioita joka  
kantilta.

- Viemme jonkin verran jämätilkkuja ja vaahtomuovia koulujen ja 
päiväkotien käsitöiden materiaaliksi. Myös fysioterapian tarpeisiin 
olemme joskus antaneet ylijäänyttä vaahtomuovia, se on erikoisin 
kierrätystapa, mitä olemme harrastaneet, Aho naurahtaa. 

Persoonallisille huonekaluille ja 
verhoilulle on tilaa ihmisten kodeissa. 
”Halpaa vanhan korjaaminen ei 
välttämättä ole, mutta sijoitus tulisi 
jakaa seuraavalle 25 vuodelle, jonka 
huonekalu taas kestää entisöinnin 
ansiosta”, Aho mietiskelee.  

Törppö

Biojäte

Kaada rasva ja pais-
tinliemi kartonkiseen 
törppöön.

Vie törppö  
biojäteastiaan.

Rasvasta valmistuu 
paikallista päästö- 
töntä polttoainetta,  
biokaasua.

Biojäte

Törps!
Perinteinen 

kinkkurasvojen 
törpötys tulee taas. 

Onkohan meitä törpöttäjiä tänä 
vuonna enemmän? Rasva ei kuulu 

viemäriin, muista siis törpöttää! 
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Jukka ja Pertti Aittila nauttivat syystöistö kauniissa säässä Laukaassa.

Laukaassa joidenkin kotitalouksien ja mökki-
läisten sekajätteen jätekeräys muuttuu vuoden 
vaihteessa. Kuntalaisten yhteisiin aluekeräys-
pisteisiin ei jatkossa kerätä enää sekajätettä vaan 
jatkossa jokaisella kiinteistöllä tulee olla oma tai 
naapurien kanssa yhteinen sekajäteastia. Alue-
keräyspisteisiin jää edelleen keräys kartongille, 
lasille, metallille sekä paperille. Ainoastaan seka-
jätteen keräys poistuu aluekeräyspisteiltä.

Muissa Mustankorkean alueen kunnissa ei ole 
vastaavaa yhteistä aluekeräyspistettä sekajätteelle 
ollut. Järjestely yhtenäistyy muiden alueen kun-
tien kanssa ja jätteenkuljetus muuttuu kuntien 
omistaman jäteyhtiön Mustankorkean järjestä-
mäksi 1.4.2020 alkaen. 

Kartongin, metallin, paperin ja lasin keräys 
jatkuu aluekeräyspisteissä normaalisti

Jokaisella laukaalaisella 
on oltava pian oma  

sekajäteastia

• Erityisesti harvaan asutuilla alueilla kannattaa harkita  
naapurien kanssa yhteisen jätekimpan perustamista.

• Jos jäteastia tarvitsee hankkia vapaa-ajan asunnolle, jota ei 
talvella käytetä, voi jäteastian viedä paikoilleen ja asiasta 
sopia  vasta käytön alkaessa keväällä.

• Tee sopimus jäteastian tyhjennyksestä haluamasi kuljetusyri-
tyksen kanssa maaliskuun loppuu asti. Alueella toimivat 
esimerkiksi Sydän-Suomen Kuljetus Oy, Laukaan Puhtaana-
pito Oy ja Lassila&Tikanoja Oyj.

• Huomioi jäteastian sijainti. Oman tai kimppajäteastian pitää 
olla sellaisessa paikassa, että sinne on mahdollista ajaa  
jäteautolla. Kysy lisää kuljetusyhtiöltä tai Mustankorkealta.

• Muistathan, että myös biojätteet pitää erilliskerätä tai  
kompostoida. 

Leikkasin humalapensaan ja toin sen poikkeuksellisesti 
tänne nyt kevään sijaan, kun sain lähelle tuotua. Kaikki ei-
vät tästä palvelusta maksa, mutta se ei ole hyvä juttu viedä 
oksia metsään. Olisi hyvä, että ei olisi maksua ollenkaan 
ettei se ole ainakaan siitä kiinni kenelläkään, eikä periaat-
teesta. Teen tontilla syystyöt itse, eikös piha ole sitä varten 
että siellä pitää touhuta?

Jukka-Pekka Räisänen, Laukaa 

Laukaassa Haukilammentielle kääntyi puutarhajätteestä 
kukkuralla olevia peräkärryjä yksi toisensa jälkeen loka-
kuussa. Mustankorkea järjesti syksyllä kahteen otteeseen 
puutarhajätteen vastaanoton Laukaassa, jotta ajomatka 
pysyisi kohtuullisena risujen ja oksien kuskaamiseen. 
Mustankorkean lajitteluasemalle lehtiä ja puutarhajätettä 
saa tuoda ympäri vuoden.

- Lokakuussa ennätys oli 32 tuotua kuormaa yhtenä 
päivänä. Hankaluus syksyn puutarhajätteiden keräyksen 
suunnittelussa on sään ennustaminen. Nythän kävi niin, 
että lehti oli lokakuussa vielä puissa eikä moni ollut pääs-
syt haravoimaan. Siksi järjestimme vielä toisen vastaan-
oton marraskuussa, kertoo Mustankorkean kuljetusvas-
taava Terttu Nyberg.

Laukaassa syystyöt 
sujuivat hyvässä seurassa

Millaisia syystöitä teit tänä vuonna?

Me olemme tehneet yhdessä hommia jo 46 vuoden 
ajan. Pojan kanssa työ sujuu kuin leikki; toinen kun ottaa 
oksasta kiinni, niin toinen jo lukee ajatuksia ja leikkaa 
poikki. Ja onhan se mukavampaa yhdessä tehdä. Sattui 
myös hyvä ja kaunis päivä tehdä pihahommia. Tänään 
toimme muun muassa pensaista oksia, kun huomasin 
lehdessä ilmoituksen tästä puutarhajätteen vastaanotosta 
Laukaassa. Omenoita kävin viemässä aiemmin Mustan-
korkealle asti.

Pertti Aittila ja Jukka Aittila, Leppävesi, Laukaa Lisätietoja jätehuoltomääräyksistä tai 
Mustankorkealta.

Jos olet vienyt 
sekajätteesi tähän 
asti Laukaassa 
aluekeräyspistee-
seen, toimi näin: 

Mikä on aluekeräyspiste?
Aluekeräyspisteet ovat 

vuosimaksullisia sekajätteen 
keräyspaikkoja, jonka käyttäjäksi 

Laukaan asukas tai vapaa-
ajan asukas on voinut liittyä. 
Sekajätteen keräys päättyy,  

mutta hyötyjätteiden  
keräys jatkuu.

Seuraava maksuton risunkeräyskampanja on touko-
kuussa. Kotitaloudet voivat silloin tuoda risuja, oksia ja 
haravointijätettä Mustankorkean jätekeskukselle sekä 
keräyspaikkoihin Laukaassa ja Toivakassa.    

Tämä on jo toinen kuormani tänään, tänne voi tuoda 
samalla maksulla päivän aikana monta kuormaa. Meillä 
iso tontti ja pihalla paljon isoja koivuja, joten puutarha-
jätettä syntyy paljon. Ei niitä lehtiä jaksa missään tontin 
nurkalla katsella, tuon jätteet mieluummin tänne. Vaimo 
ja tytär haravoivat ja minä hoidan kuskauksen, se on aika 
hyvä työnjako. Lehtokotiloita olen nähnyt kellarin katon 
päällä pitkän heinän seassa, senkään takia puutarhajätettä 
ei kannata kaataa minnekään metsään. 

Mauri Saharinen, Mökkiperä, Laukaa
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Kotihoidon vierailut aamuin illoin rytmittävät Peltolan arkea. Lähihoitajat 
avustavat esimerkiksi pukeutumisessa, verenpaineen mittaamisessa ja roskien 
viemisessä. Peltola herkistyy ja kertoo, että hoitajan vierailu tuo turvallisen olon.  

Minulle tulee erityisen hyvä mieli siitä, kun kotihoito käy varmistamassa illalla, 
että minulla on kaikki kunnossa. Tyttäreni soittavat minulle joka päivä, mutta 
he asuvat kaukana. Siitä tulee erityisen turvallinen olo, kun tiedän, että joku on 
tulossa käymään, Peltola sanoo. 

Uuraisilta Jyväskylään muuttanut Peltola seuraa ahkerasti urheilua televisiosta 
ja huomauttaa pilke silmäkulmassa, että silloin on huono aika tulla kenenkään 
käymään. Muuten kotihoidon vierailut ovat erittäin toivottuja ja odotettuja hetkiä 
yksin asuvan Peltolan arjessa.

Päivät kuluvat lukemalla, minulla on aina uusi kirja luettavana. Hoitajien kanssa 
juttelemme päivän aiheista. Seuraan kaikkea urheilua, varsinkin talvilajit ovat 
suosikkejani, Peltola kertoo. 

Peltolan taloudesta ei kerry paljoa jätettä. Kotihoidon työntekijä vie aina tar-
vittaessa roskapussit taloyhtiön jätekatokseen lähtiessään. Peltolan ja muiden 
asukkaiden biojätteistä valmistetaan Mustankorkealla biokaasua, jolla taas huo-
menna huristellaan Peltolaa tervehtimään.

Asiakkaat, varsinkin autoihmiset, ovat kiinnostuneita biokaasulla toimivista 
autoistamme. Eniten kysellään sitä, ovatko ne turvallisia ja miten tankkaus toimii. 
Vastaan, että eteenpäin pääsee sohjossakin ja tankkaus on helppoa, Nöjd sanoo.

Tuulikki Peltola, 88, on nukkunut tänä yönä si-
keästi ja heräilee puuronkeittoon vasta, kun avain 
kääntyy ulko-ovessa. Ovesta astelee sisälle Jyväs-

kylän kaupungin kotihoidosta Jaana Nöjd, joka 
on kaasutellut paikalle paikallisella biokaasulla.

Biokaasu toimii Jyväskylän kaupungin kotihoidon kulkupelin polttoaineena. ”Biokaasulla 
ajamisesta tulee hyvä mieli, se on ympäristöystävällistä, koska ajamme paljon. Käymme 
tankkaamassa Seppälän tankkausasemalla, sen sijainti on hyvä.”, Nöjd kertoo. 

Lue lisää Mustankorkean biokaasusta:
www.mustankorkea.fi/biokaasu
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Mitä haluat 
kertoa lahjalla? 
Sano se ilman 

tavaraa
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Askartele 
joulukoristeet 

kierrätys-
materiaaleista
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Kinkun tähteistä 
pitsaa, pipareista 

piirakkapohja
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Lahjaksi hyvän 
joulun toivotus 

ja lämmin 
halaus
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Kyllästyttääkö 
kulutusjuhla? 

Rento joulu on 
ekoteko
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Lajittele 
joulukalenteri 

sekajätteeseen 
ja kartonkiin

Joulun ekokalenteri
Joulu on toisille toimeliasta jouluvalmisteluiden aikaa, toiset ottavat rennommin ja 

nauttivat valmiista. Askartele tai osta valmista - kokosimme ekotekoja ja oivalluksia, 
joilla vähennät joulun kiirettä, kemikaalikuormaa sekä turhaa hävikkiä. 
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