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"Jätteiden seasta 
löytyi paljon myös siistiä ja 
käyttökelpoista tavaraa, 

kuten vaatteita, kenkiä ja 
lautasliinoja. Niille oikeampi 
paikka voisi olla kirpputori."
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Biojätteestä ja 
muovin kierrätyksestä
BIOJÄTTEEN MÄÄRÄ sekajätteessä oli vähentynyt neljässä vuodessa 
usealla prosentilla – hienoa! Tästä kertoo Keski-Suomen sekajätetutkimus 
Circwaste, josta tässäkin lehdessä on juttua sivulla 20. Suunta on ehdot-
tomasti oikea, mutta tekemistä meillä on silti. Kunnianhimoinen pitkän 
aikavälin tavoite on luonnollisesti saada biojätteen määrä sekajätteen 
joukossa nollaan.

Sekajätteen joukossa oleva biojäte aiheuttaa jätekeskuksilla ongelmia: rotat 
sekä muut haittaeläimet voivat lisääntyä riesaksi asti ja aiheuttavat torjunta-
toimenpiteitä. Biojäte myös heikentää sekajätteen polttoa. Oikein lajiteltu bio-
jäte päätyy uusiokäyttöön Omapihan mullaksi sekä biokaasuksi eli liikenne-
polttoaineeksi. Ympäristömme kannalta on sitä parempi, mitä pidempään 
tuote kiertää eri muodoissa ja synnyttää mahdollisimman vähän jätettä.

JÄTEHUOLTO KEHITTYY koko ajan. Silti osalla on vieläkin virheellisesti 
kuva, että jätteet menevät ns. ”penkkaan”. Nykyisin kaikki jätteet lajitellaan 
jollain tavalla ja niiden käsittelystä syntyy myös kustannuksia. Mitä vähem-
män lajittelemme, sitä enemmän jätteiden käsittelystä tulee kuluja. Kaikki 
jätteenkäsittely maksaa, mikään jäte ei siirry ilmaiseksi kuluttajilta jätekes-
kukselle, eikä myöskään jätekeskukselta eteenpäin käsittelyyn. Tämä olisi 
meidän kaikkien hyvä muistaa kotona, kun jätteitä syntyy.

Esimerkiksi käsitelty puu kerätään ensin lajittelupihalta, sitten murskataan 
ja erotellaan magneetilla joukosta naulat ja metallit. Tämän jälkeen murskattu 
puu menee joko polttoon tai kompostoinnin tukiaineeksi, jolloin siitä syntyy 
multaa viherrakentamisen tarpeisiin. Jätteiden käsittelyssä on monta työvai-
hetta ennen kuin jäte on uusiokäytössä. Siksi meillä on käytössä perusmaksu 
ja eri jätejakeille määritellyt kuormamaksut jätekeskukselle tuotaessa.

MUOVIN PÄÄTYMISESTÄ polttoon hyödyntämisen sijaan on puhuttu 
paljon. Muovinkeräys on vasta alkanut ja nyt sen kierrättämistä vielä harjoi-
tellaan. Heti ei voida tehdä kymmenien miljoonien laitosinvestointia, koska 
hyödynnettävästä jätemäärästä ei ole riittävästi tietoa. Sama toimintamalli oli 
myös aikoinaan biojätteiden erilliskeräyksessä.

Nyt Mustankorkealla on biojätteelle kompostointilaitos sekä biokaasulaitos, 
joissa hyödynnetään valtaosa Keski-Suomen biojätteistä ja jätevedenpuhdista-
moiden lietteistä. Voidaankin sanoa, että olemme biojätteen hyödyntämisessä 
jo varsin pitkällä. Samalla tavoin maltilla kannattaa suhtautua muovien kier-
rätykseen. Investointeja tehdään lisää, kun muovinkierrätys saadaan toimi-
maan riittävällä volyymilla. Olemme päässeet jo hienosti alkuun. 

24 Hyötykeräyspisteitä 
käytetään väärin

PÄÄKIRJOITUS

Mukavaa syksyä ja kierrätysintoa!

Jorma Palmu
yksikönpäällikkö
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E-LASKU ON sähköisessä muodossa oleva lasku, jonka 
saat paperisen laskun sijasta omaan verkkopankkiisi. Se 
on turvallinen, ympäristöystävällinen ja nykyaikainen 
tapa maksaa laskuja. 

Mustankorkea lähettää vuodessa noin 150 000 laskua. 
Yksikin paperilaskun korvaava e-lasku pienentää hiili-
jalanjälkeä. On laskettu, että verkkolasku on neljä kertaa 
ympäristöystävällisempi kuin paperilasku – joidenkin 
laskelmien mukaan jopa enemmän.

E-laskun ympäristöhyödyt tulevat paperilaskun 
materiaalin valmistuksesta, tulostuksesta, kirjekuorista, 
kuljetuksista sekä käsittelystä.

– Mustankorkean tämän vuoden tammi-toukokuussa 
kuluttajille lähetetyistä jätelaskuista vielä 70 prosenttia 
oli paperilaskuja. Jos otamme mukaan kaikki asiakkaat, 
myös yritykset ja taloyhtiöt, oli paperilaskujen osuus 
54 prosenttia, kertoo Mustankorkean taloushallinnon 
asiantuntija Jenni Nätti.

PAKKAUSMUOVIN KERÄÄMINEN tuli pakolliseksi 
jätehuoltomääräysten mukaisesti 1.7.2021. Se koskee 
kaikkia vähintään viiden huoneiston kiinteistöjä, joiden 
jätekatoksesta tulee löytyä keltainen jäteastia muovin-
keräykseen.

Mustankorkea ennusti vuoden alussa, että muovia 
tullaan keräämään tänä vuonna tuhat tonnia eli miljoona 
kiloa. Nyt näyttää siltä, että luku tullaan hieman ylittä-
mään.

– Asukkaat ovat kierrättäneet muovia innokkaasti ja 
kerätty muovi on ollut pääsääntöisesti laadukasta. Muo-

Muovinkeräys laajenee Mustankorkean alueella
Muovinkeräys alkoi 1.7. kaikissa vähintään viiden asunnon kiinteistöissä. 

Vuoden alussa pakkausmuovia ryhdyttiin keräämään jo noin 1 700 taloyhtiössä 
Jyväskylässä, Muuramessa ja Laukaassa. Heinäkuussa keräys aloitettiin myös 

lopuissa taloyhtiöissä ja mukaan tulivat toivakkalaiset.

Oletko tilannut jo e-laskun?
E-lasku on helppo ja turvallinen tapa maksaa jätelasku. Ja mikä parasta, 

se säästää myös ympäristöä. Oletko sinä tilannut jo jätelaskusi e-laskuna?

AJANKOHTAISTA

Ympäristön lisäksi e-lasku on myös nopeampi, vaivat-
tomampi ja helpompi tapa hoitaa jätelasku. E-lasku tulee 
verkkopankkiisi nopeammin kuin paperilasku postissa, 
joten pelivaraa eräpäivään jää enemmän. 

vinkeräykseen soveltuu pakkausmuovi eli erilaiset elin-
tarvikkeiden muoviset pakkaukset, pesuainepullot sekä 
muovikassit ja -kääreet. Tärkeintä on, että ne ovat tyhjiä, 
melko puhtaita ja kuivia, eikä niitä pakata keräykseen si-
säkkäin, sillä ne erotellaan toisistaan koneellisesti, neuvoo 
Mustankorkea Oy:n logistiikkapäällikkö Antti Anhava.

Muovinkeräyksessä ollaan vielä melko alussa. Vertailun 
vuoksi kotitalouksien sekajätettä kerätään vuosittain noin 
21 000 tonnia, josta noin 15–20 prosenttia on pakkaus-
muovia. Se tarkoittaa, että pakkausmuovista saadaan 
talteen tällä hetkellä erilliskeräyksenä noin neljäsosa. 

Laskutuksen minimiraja nousi 10 euroon
Mustankorkean minimilaskutusraja nousi kesäkuussa 
kymmeneen euroon eli käytännössä lasku lähetetään 
asiakkaalle vasta, kun laskutettavaa on kertynyt 
vähintään kymmenen euron verran.

Minimirajan korotuksella haluamme vähentää 
lähetettävien laskujen määrää ja näin osaltamme 
vähentää laskutukseen liittyvää ympäristökuormaa.
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Mustankorkean
asiakaspalvelu apunasi

Mustankorkean asiakaspalvelussa voit hoitaa 
kaikki jätehuoltoon liittyvät asiat, kuten 
muuttaa jäteastioiden tyhjennysaikatauluja, 
tehdä kompostointi-ilmoituksen, tilata 
järjestetyn jätehuollon palvelut tai antaa 
palautetta. Nopeinta palvelua saat sähköisissä 
kanavissa: chatissa ja sähköpostilla.

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 8–22 ja la–su 10–18.

Jätekeskuksessa sijaitsee lajittelupiha, Mustan-
korkean Omapihan multamyynti ja puutarha-
myymälä sekä biokaasun tankkausasema.

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

Neuvoja
jäteasioissa

24/7
www.mustankorkea.fi 

Toimisto
arkisin ma–pe 9–15
asiakaspalvelu@mustankorkea.fi 
p. 010 325 3900
Kivääritehtaankatu 6 C
40100 Jyväskylä
Asiakaspalvelumme palvelee normaalisti, 
mutta toimistomme on toistaiseksi 
suljettu koronan vuoksi.

Mustankorkean jätekeskus
arkisin ma–pe 7–19, la 9–14 (touko–elo)
Ronsuntaipaleentie 204
40500 Jyväskylä
p. 010 325 3900  (arkisin ma–pe klo 9–15)

Laukaan pienjäteasema
arkisin ma, ke, pe 14–18, la 10–14 (touko–elo)
Katajamäentie 6
41340 Laukaa
p. 050 5357 601  (palvelee aseman ollessa auki)

Neuvonta ja sähköinen asiointi
www.mustankorkea.fi 
live chat -asiakaspalvelu 
arkisin ma–pe 8–22, la–su 10–18

Näin tilaat e-laskun:
1. Tee e-laskusopimus omassa verkkopankissasi. 

Tarvitset e-laskun tilaamiseen viimeisimmän 
laskusi viitenumeron ja laskun numeron. 
Viitenumero kannattaa kirjoittaa ilman 
välilyöntejä.

 
2. Kun olemme vastaanottaneet pankiltasi 

tekemäsi e-laskun vastaanottoilmoituksen, 
lähetämme jatkossa laskut suoraan 
verkkopankkiisi. Sinun tarvitsee vain 
tarkastaa lasku ja hyväksyä maksu 
veloitettavaksi tililtäsi tai asettaa lasku 
automaattimaksamiseen, jolloin lasku 
veloitetaan tililtäsi automaattisesti eräpäivänä.

Kiitos, kun säästät ympäristöä kanssamme!



MUOVIPAKKAUSTEN ERILLISKERÄYS aloitettiin 
Suomessa jo vuonna 2016. Muovi onkin ihanteellinen 
materiaali kierrätyksen näkökulmasta, sillä parhaillaan 
sen voi kierrättää jopa kymmenen kertaa ennen kuin se 
päätyy energiantuotantoon. Muovilla on myös hyvä ener-
giasisältö, minkä vuoksi likaantunut muovi kannattaakin 
hyötykäytön sijaan mieluummin polttaa energiaksi kuin 
käyttää liikaa vettä sen puhdistukseen. Myös elintarvike-
teollisuus tarvitsee muovia. Ilman sitä ruuat pilaantuisi-
vat ja vastaavasti biojätteen määrä kasvaisi.

Pakkausmuovia kerätään kotitalouksista joko suoraan 
tai Rinki-ekopisteiden kautta. Keräyspisteistä ne mat-
kaavat Fortumin Riihimäen muovinjalostamoon, missä 
ne esilajitellaan koneellisesti eri muovilaatuihin. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että eri muovipakkauksia ei laiteta 
sisäkkäin muovinkeräykseen.

– Lajittelun jälkeen muovit menevät pesu- ja murs-
kausprosessiin, minkä jälkeen niistä tehdään uutta 
raaka-ainetta, muovigranulaattia. Uusiomuovia käytetään 
erilaisissa pakkauksissa ja kauppakasseissa sekä teollisuu-
dessa muun muassa viemäriputkissa ja muovisissa kuor-
malavoissa. Myös autoteollisuus ja elektroniikkateollisuus 
käyttävät uusiomuovia, kertoo Suomen Uusiomuovi Oy:n 
toimitusjohtaja Mika Surakka.

Uusiomuovin käytössä on haasteita. Elintarvikepak-
kauksia ei voida hygieniasyistä tehdä uusiomuovista ja 
muissa tuotteissa uusiomuovista voi tulla ns. värieroja.

– Jos vaikkapa viemäriputkessa on musta raita, voi kulut-
taja ajatella siinä olevan virheen, vaikka kyseessä on vain 
värivirhe. Teollisuudessa esteettiset asiat eivät haittaa.

Muovi kiertää uusiokäytössä 
ja tuottaa energiaa

Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa on kerätty muovia 
heinäkuun alusta alkaen kaikissa vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä. Tulevaisuudessa keräys 

aloitetaan uuden jätelain voimaantulon myötä myös muualla Suomessa samankokoisissa kiinteistöissä.

ERILLISKERÄTYSTÄ PAKKAUSMUOVISTA kierrä-
tetään tällä hetkellä noin 38 prosenttia. Luku vaihtelee 30–
40 prosentin välillä. Noin 20 prosenttia kaikesta kerätystä 
muovista on muuta kuin muovia eli epäpuhtauksia kuten 
muovipakkauksiin jäänyttä ruokaa tai muuta kierrätykseen 
sopimatonta. Loppu muovista menee polttoon eli käytetään 
energiana kaukolämmityksessä ja sähköntuotannossa.

– Fortum tekee useiden miljoonien investoinnin uuteen 
muovijalostamoon, minkä ansiosta lajittelukapasiteetti 
tuplaantuu vuonna 2024. Tällä hetkellä muovipakkausten 
kokonaismäärä on Suomessa vuosittain 115 000 tonnia, 
josta kuluttajapakkauksia kerätään noin 35 000 tonnia ja 
yrityspakkauksia noin 16 000 tonnia, Surakka kertoo.

EU:n tavoite on, että vuonna 2025 markkinoille saate-
tusta muovipakkausjätteestä puolet kierrätetään.

– Muovin lajittelulaitosten teknologia on vielä nuorta 
ja se kehittyy koko ajan. Kerätystä muovista menee aina 

”Muoviset kemikaalipakkaukset 

tulee huuhdella ja korkit 

ottaa irti. Etenkin kesäaikana 

sytytysnestepullot, jotka 

eivät ole täysin tyhjiä, 

aiheuttavat tulipaloriskejä.”

MINNE JÄT TEET MENEVÄT?

6



osa polttoon, sillä mukana on epäpuhtauksia tai muovi-
lajeja, joita ei pystytä tunnistamaan. Välillä myös pak-
kaukset kietoutuvat toisiinsa ja tietyille muovilajeille ei 
ole olemassa hyötykäyttöä tai volyymit ovat liian pieniä, 
Surakka kertoo.

Koska lajittelukapasiteettia ei vielä ole Suomessa 
riittävästi, menee osa erilliskerätystä pakkausmuovista 
ulkomaisiin lajittelulaitoksiin Keski-Eurooppaan.

– Tavoitteemme on luonnollisesti, että muovista pys-
tytään suurin osa käsittelemään Suomessa. Ulkomaille 
vietäessä kasvavat kuljetuskustannukset sekä myös 
lupaprosessit ovat raskaita ja hankalia.

MUOVINKIERRÄTYKSEN YMPÄRISTÖHYÖDYT 
toteutuvat, jos kierrätysmuovilla pystytään korvaamaan 
neitseellistä muoviraaka-ainetta. Keskeistä on, että uusio-
muovin käytölle on kysyntää.

– Ideaalitilanteessa uusiomuoville tulisi olla kysyntää 
markkinoiden kautta. Jos teknisellä kehityksellä uusio-
muovin laatu paranee ja kustannukset pysyvät kohtuulli-
sina, käytettäisiin uusiomuovia enemmän, Surakka toteaa.

Hän peräänkuuluttaa myös maalaisjärkeä. Jokaisella 
kansalaisella pitäisi olla tasa-arvoinen asema ja mahdol-
lisuus kierrättää, mutta onko järkevää kerätä haja-asutus-
alueelta muutama kilo muovia ja kuljettaa se kierrätettä-
väksi? Kummassa on pienempi hiilijalanjälki?

– Kuluttajat ovat yhä valveutuneempia ja tietoisuus lisää 
uusiomuovin käyttöä. Jos kaupassa on samanlainen ja 
samanhintainen tuote, on ympäristöystävällisen kierrä-
tystuotteen valinta helppoa. 

Mika Surakka aloitti 
Suomen Uusiomuovin 
uutena toimitusjohtajana 
heinäkuussa. Aivan uusi kasvo 
hän ei ole, sillä Surakka on 
toiminut Suomen Uusiomuovin 
hallituksessa jo muutaman 
vuoden. Mies on tehnyt pitkän 
uran muovin ja kierrättämisen 
parissa, hän on toiminut mm. 
Muovix- ja Wipak-yrityksissä. 
Hän kertookin tuntevansa 
sekä tuotteen pakkaajan että 
kierrättäjän haasteet.

Suomen Uusiomuovi Oy on 
muovipakkausten virallinen 

tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on 
vastata yli 2 500 yrityksen lainmukaisen 

pakkausten tuottajavastuun 
toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat 

muovipakkausten keräysverkoston 
ja kierrätyksen järjestäminen sekä 

pakkausten kierrätettävyyden 
edistäminen.

Muovin lajitteluinnostus kasvaa

• Muovipakkauksia lajitellaan kotitalouksissa yhä 
enemmän. Vuonna 2020 muovipakkausten erilliskeräys 
kasvoi koko Suomessa edellisvuodesta yli 40 prosentilla. 

• Mustankorkean toimialueella kerättiin tänä vuonna 
tammi-kesäkuussa yhteensä 460 tonnia pakkausmuovia, 
kun vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2020 määrä oli 
366 tonnia. Kasvua on siis yli 25 prosenttia. Luvuissa ovat 
mukana sekä kiinteistöiltä että Rinki-pisteiltä kerätty 
pakkausmuovi.

• Mustankorkea kerää vuosittain kotitalouksien sekajätettä 
noin 21 000 tonnia, josta noin 15–20 prosenttia on 
pakkausmuovia. Se tarkoittaa, että pakkausmuovista 
saadaan talteen tällä hetkellä erilliskeräyksenä noin 
neljäsosa. Se on kaikki pois sekajätteen määrästä.
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RINKI-EKOPISTEISSÄ KERÄTÄÄN kartongin, lasin 
ja metallin lisäksi myös muovia. Kun muovipakkausten 
keräys alkoi Suomessa vuonna 2016, muovia kerättiin 
noin 1 200 tonnia vuodessa. Nyt määrä on kymmenker-
taistunut, ja viime vuonna Rinki-pisteistä kerättiin noin 
12 500 tonnia muovia. Rinki-ekopisteille saa tuoda muovi-
pakkauksia, mutta ei esimerkiksi muovileluja. Keräykseen 
ei saa laittaa PVC-muovia, mutta kaikki muu käy – myös 
biohajoava muovi. Pääasia on, että kyseessä on nimen-
omaan muovipakkaus.

– Julkinen keskustelu on lisännyt muovin kierrätystä 
hurjasti viime vuosina. Ihmiset ovat hyvin tietoisia siitä, 
että vaikka muovilla on tärkeä rooli modernissa hyvin-
vointiyhteiskunnassa, myös sen kierrätyksestä täytyy 
huolehtia, toteaa Ringin viestintäpäällikkö Heli Satuli.

Rinki tarjoaa kuluttajille maksutonta neuvontaa. Kun 
neuvontapuhelin soi, soittajalla on useimmiten kysyttä-
vää muovista. Kuluttajia kiinnostaa muun muassa, mitä 

muovinkeräykseen saa lait-
taa tai mitä hyötyä muovin 

kierrättämisestä on.
– Suomalaiset lajit-

televat pakkauksia 
todella ahkerasti, ja 

valtaosa haluaa tehdä asiat hyvin ja kantaa vastuunsa. 
Pakkausjätteen kokonaiskierrätysaste on jo 71 prosenttia. 
Muovin osalta määrä on 37 prosenttia, ja vuoden 2025 
tavoite on 50 prosenttia, Satuli kertoo.

RINKI-EKOPISTEITÄ KÄYTETÄÄN ahkerimmin 
paikkakunnilla, joissa on paljon omakotitalo- ja rivitalo-
asutusta, sillä vähintään viiden huoneiston kerrostaloista 
jätehuoltoyhtiöt keräävät pakkausjätteet kiinteistökohtai-
sesti. Viime vuonna Rinki-ekopisteiltä kerättiin yhteensä 
57 800 tonnia pakkausjätettä. Tällainen määrä täyttäisi 
seitsemän Hartwall Areenaa. Mustankorkean toimin-
ta-alueella pakkausjätettä kerättiin 1 675 tonnia, josta 
muovia noin 486 tonnia. Jokainen alueen asukas kiikutti 
viime vuonna ekopisteelle kaikkiaan noin 41 kiloa pak-
kaus jä tet tä.

– Tuottajavastuulliset yritykset huolehtivat pakkaus-
ten kierrätyskustannuksista, ja kuluttajien rooliksi jää 
palauttaa tyhjät pakkaukset joko Rinki-ekopisteelle tai 
taloyhtiön keräysastiaan. Tässä tehdään hyvää yhteistyötä 
jätelaitosten kanssa, jotka täydentävät tuottajien järjes-
tämää Rinki-keräystä keräämällä pakkauksia suoraan 
kiinteistöiltä. Muovin kierrätys – niin kuin kierrätys 
ylipäätään – onkin yhteispeliä, Satuli sanoo. 

Muovi kiertää yhteispelillä
– suomalaisten kierrätysinto näkyy Rinki-ekopisteillä

Rinki-ekopiste on taatusti kaikille tuttu näky, sillä niitä on Suomessa noin 1 850. 
Tällä hetkellä 675 ekopisteeseen voi tuoda muovipakkauksia, ja jätelain muutoksen myötä määrä 

nousee jo tuhanteen. Mutta mikä oikein on Rinki, ja mikä on sen rooli kierrätyksessä?

MINNE JÄT TEET MENEVÄT?
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Rinki huolehtii 
pakkausten 
tuottajavastuusta

Rinki, eli pidemmältä nimeltään Suomen 
Pakkaus kierrätys RINKI Oy, on voittoa 
tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja 
kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama 
palveluyhtiö. Käytännössä Rinki hoitaa 
pakkausten tuottajayhteisöjen sille siirtämiä 
tehtäviä. Se pyörittää kuluttajapakkausten 
keräystä ja lasipakkausjätteen kierrätystä 
ja kannustaa kuluttajia kierrättämään 
niin, että kierrätykselle asetetut laatu- ja 
määrätavoitteet saavutetaan.

Ringin toiminnan taustalla on pakkausten 
tuottajavastuu, mikä tarkoittaa sitä, että 
tuotteita pakkaavien ja pakattuja tuotteita 
maahantuovien yritysten täytyy järjestää 
tuotteidensa kierrätys. Koska kierrätyksen 
järjestäminen itse on käytännössä 
mahdotonta, liittyvät yritykset Rinkiin 
ja pakkausten tuottajayhteisöihin. Sen 
jälkeen yritykset ilmoittavat vuosittain, 
paljonko ovat käyttäneet pakkauksia, ja 
Rinki laskuttaa yrityksiltä tuottajayhteisöjen 
päättämät kierrätysmaksut. 

9



Näin tunnistat 
vaarallisen jätteen

Tyypillisimpiä kodin vaarallisia jätteitä 
ovat maalit, liimat, liuottimet, öljyt
ja voimakkaat pesuaineet sekä auton 
akut ja energiansäästölamput.
Nämä voi tuoda ilmaiseksi vaarallisen 
jätteen keräykseen. Kotitaloudet 
saavat tuoda vaarallisia jätteitä 
korkeintaan 50 kg / litraa /asiakas.

Vaarallisen jätteen 
keräyskiertue 
on taas täällä!
Mustankorkea järjestää kotitalouksille vaarallisen jätteen 
keräyskiertueen syyskuussa. Kiertue tulee Jyväskylään, 
Laukaaseen, Muurameen ja Toivakkaan. Tarkista aikataulusta, 
milloin vierailemme sinun asuinpaikkakunnallasi.

Lue lisää netissä:
mustankorkea.fi /vaaralliset-jatteet-kiertue/

Tiesitkö?
Kotitaloudet voivat tuoda 

vaarallisia jätteitä ympäri vuoden 
Mustankorkean jätekeskukselle 

ja Laukaan pienjäteasemalle 
tai pysyviin keräyskontteihin, 

joita on Jyvässeudulla yhteensä 
yhdeksän.

Tsekkaa keräyskontit:
www.kierratys.info

Mitä vaaralliselle
jätteelle tapahtuu?

Mustankorkea pakkaa jätelajit erilleen kuljettamista 
varten ja toimittaa ne valtakunnalliselle 
vaarallisten jätteiden käsittely-yhtiö Fortumille. 
Siellä jäte käsitellään vaarattomaksi ja 
hyödynnetään energiana tai loppusijoitetaan 
vaarallisille jätteille tarkoitetulle alueelle.

Paristot ja pienakut palautetaan 
myyntipaikkoihin. Muistathan 
teipata paristojen navat! Kun 
teet sen heti vaihtaessasi 
paristoja, hommasta ei tule 
ylitsepääsemätöntä ja säilytät 
käytettyjä paristoja turvallisesti.

Lääkkeet ja 
elohopea-
kuumemittarit
voi palauttaa 
apteekkeihin.
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Aikataulu ja pysähdyspaikat

Päivä Kellonaika Pysähdyspaikka Osoite

KE 1.9.2021 16.30 – 18.00 Äijälän koulu Äijäläntie 1048, Äijälä

18.30 – 19.30 Kuusan koulu Suolahdentie 689, Kuusa

TO 2.9.2021 16.00 – 16.30 Vehniän koulu Vehniän kylätie 52, Vehniä

17.00 – 18.30 Tikkakoski, S -Market Tervaruukinkatu 1, Tikkakoski

MA 6.9.2021 16.30 – 18.00 Pohjanlammen koulu Pohjanlahdentie 7, Jyväskylä

18.30 – 19.30 Huhtasuon liikuntapuiston P-alue Kangasvuorentie 18, Jyväskylä

TI 7.9.2021 16.30 – 18.00 Leppävesi, Leppäveden koulu Tiituspohjantie 50, Leppävesi

KE 8.9.2021 17.00 – 18.00 Säynätsalo, UPM:n P-alue Puutie 2, Säynätsalo

PE 10.9.2021 16.30 – 17.30 Isolahden koulun urheilukenttä Pukkimäentie 1, Muurame

MA 13.9.2021 17.00 – 18.00 Keljonkeskus Kierrätyspiste Kylmälahdentie 6, Jyväskylä

18.30 – 19.30 Keljonkankaan ABC Eteläväylä 17, Jyväskylä

TI 14.9.2021 17.00 – 18.00 Hannikaisenkatu 17, P-alue radanpuolella Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä

18.30 – 19.30 Voionmaan koulu Okkerinkatu, Jyväskylä

KE 15.9.2021 17.00 – 18.00 Oravasaaren koulu Oravasaarentie 742, Oravasaari

19.00 – 19.30 Leppälahden ent. kauppa Leppälahdentie 19, Leppälahti

TO 16.9.2021 16.30 – 18.00 Palokan Tori Olavintie 2, Palokka

18.30 – 19.30 Lahjaharjun päiväkoti, P-alue Tyyppäläntie 20, Jyväskylä

PE 17.9.2021 16.30 – 17.30 Puuppolan koulu Puuppolankoskentie 93, Puuppola

MA 20.9.2021 16.30 – 19.00 Urheilutien hyötykeräyspiste, P-alue Urheilutie 37 B, Vaajakoski

TI 21.9.2021 17.00 – 18.00 Nyrölän koulu Jatkolantie 11, Nyrölä

18.30 – 19.30 Saarenmaan koulu Kokkomäentie 2, Saarenmaa

KE 22.9.2021 17.00 – 17.30 Vesangan koulu Rientolantie 40, Vesanka

18.00 – 19.00 Kuohun huoltoasema Keuruuntie 1702, Kuohu

TI 28.9.2021 16.30 – 17.30 Putkilahti Vespuolentie 1950, Korpilahti

18.00 – 18.30 Vespuolen koulu Raidanlahdentie 740, Korpilahti

19.00 – 19.15 Päiväkunnan vanha koulu Oittilantie 1620, Korpilahti

KE 29.9.2021 17.00 – 18.00 Moksin hyötykeräyspiste Moksintie 602, Korpilahti

18.30 – 19.30 Tikkalan koulu Saukkolahdentie 16, Korpilahti

TO 30.9.2021 16.30 – 17.00 Ruuhimäki, koulun piha Pittääntie 46, Toivakka

17.00 – 19.00 Kirkonkylä Toivakka (kirjaston ja 
Toivakkatalon välinen P-alue) Iltaruskontie 2, Toivakka
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Jorma Palmu
yksikönpäällikkö

TÖISSÄ. Jorma Palmu huolehtii siitä, että jätekeskuksella 
asiat toimivat. Hänen päätehtävänsä on jätekeskuksen 
johtaminen, mikä voi tarkoittaa kaikkea rikki menneiden 
ovien uusimisesta viranomaisten kanssa työskentelyyn sekä 
erilaisiin lupa-asioihin. Jäteala on suurelta osin toimintaa, 
missä jokainen asia on jonkin luvan tai määräyksen alla.

MUSTIKSELLE. Jormalla on kohta 36-vuotinen työkokemus 
eri tekniikan aloilta. Mustankorkealle hän tuli vajaa 1,5 vuotta 
sitten työsuojelu- ja kiinteistöpäälliköksi, mutta jo koeaikana 
hänet ylennettiin yksikönpäälliköksi. Töitä hän on tehnyt aina 
– myös opiskelut suoritettiin aikoinaan töiden ohella.

KIERRÄTYS. Kierrätys Jormalla tulee jo selkäytimestä. 
Hänestä voidaankin puhua jätekimpan pioneerina, sillä 
vuonna 1996 hän teki naapurinsa kanssa ehdotuksen 
muutaman omakotitalon yhteisestä jäteastiasta. Näin sai 
alkunsa jätekimppa, mitä käytetään edelleen.

VAPAALLA. Tämä mies ei ole koskaan paikoillaan, sillä 
aina on meneillään jokin pikkuremppaprojekti joko 
kotona 50-luvun omakotitalossa tai kesämökillä. Lisäksi 
kalastaminen, vinyylilevyjen kerääminen Tukholmaa myöten 
sekä vanhat autot ovat sydäntä lähellä. Kalaonnea onkin ollut. 
Pari kesää sitten saaliina oli reiluja kiloisia ahvenia!

#töissämustiksella
Kunnallinen jäteyhtiö. Mitä se tekee ja ketä siellä on töissä? #töissämustiksella -sarjassamme 
esittelemme mustankorkealaisia ja kerromme, mitä meillä Mustankorkealla oikein tehdään.

Piia Jeskanen
vaaka-aseman hoitaja

TÖISSÄ. Piia Jeskanen on vaaka-aseman hoitaja ja 
asiakaspalvelija, jonka jätekeskuksen asiakkaat kohtaavat 
ensimmäisenä vaaka-asemalla – tai ainakin kuulevat 
hänen äänensä puheyhteyden kautta. Vaaka-asemalla 
hän vastaanottaa asiakkaat, neuvoo heitä lajittelussa ja 
jätekeskuksella toimimisessa sekä rahastaa. Hän hallitsee 
hinnastot, jäteneuvonnan ja hoitaa kaiken vieläpä hymyssä 
suin, vaikka välillä asiakkaita riittää jonoksi asti. Vaaka-
aseman lisäksi Piian voi tavata myös lajittelupihalla ja hänestä 
”pihavuorot” ovatkin yksi työn parhaita puolia.

MUSTIKSELLE. Alun perin Piia tuli vaaka-asemalle vajaa 
1,5 vuotta sitten kausityöntekijäksi, mutta kesken pestin hänet 
vakinaistettiin. Agrologiksi opiskelleen Piian houkutteli 
Mustankorkealle kierto- ja biotalous, joista hän haluaa 
oppia lisää. Piialla onkin kokemusta opiskelun kautta ruoan 
alkutuotannosta ja nyt töiden puolesta siitä, miten biojätteistä 
saadaan kaasua liikenteen käyttöön.

KIERRÄTYS. Kotitalousasiakkaita Piia neuvoo tutustumaan 
Mustankorkean hinnastoihin jo etukäteen kotona. Kun yhteen 
kuormaan kerää maksulliset ja toiseen maksuttomat jätteet, ei 
tarvitse maksaa tyhjästä. Piian mielestä mikään teknologinen 
ratkaisu ei päihitä ruohonjuuritason kierrättämistä – kun ko-
tona lajitellaan, on se parasta luonnonvaroille ja materiaalien 
hyötykäytölle.

VAPAALLA. Piia kulkee työmatkansa pyörällä tai kävellen läpi 
vuoden. Hän kuvailee olevansa ”perusliikkuja”, joka tykkää 
ulkoilusta, lintujen tarkkailusta sekä luontoretkeilystä. Tänä 
vuonna hän bongasi elämänsä ensimmäisen kapustarinnan! 
Tulipa pellolla tanssittua pienet voitontanssitkin sen kunniaksi.
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Jenni Nätti
taloushallinnon asiantuntija

TÖISSÄ. Jenni Nätti on yksi neljästä Mustankorkean 
taloustiimiläisestä ja vastaa myyntilaskutuksesta. Kun 
Mustankorkean asiakas saa laskun esimerkiksi jätteiden 
kuljetuksesta, on sen lähettänyt todennäköisesti Jenni. 
Asukkaita Jenni muistuttaakin huolehtimaan muuttuneiden 
osoitetietojen ilmoittamisesta Mustankorkealle, jotta 
laskut lähtevät oikeisiin osoitteisiin ja asiakas välttyy 
maksumuistutukselta. Sähköinen lomake löytyy 
Mustankorkean nettisivuilta. Lisäksi Jenni hoitaa 
ostoreskontraa ja huolehtii, että Mustankorkealle tulleet 
ostolaskut maksetaan ajallaan.

MUSTIKSELLE. Mustankorkealle Jenni tuli töihin helmikuus-
sa 2020. Työpaikassa häntä houkutteli työtehtävien monipuo-
lisuus, Mustankorkealla hän saa hoitaa talouspuolen tehtäviä 
laajasti. Myös aiemmin hän on toiminut laskutusvastaavana 
myyntilaskutuksen parissa, yhteensä noin 14 vuotta. Ruotsissa 
syntynyt, mutta lähes koko ikänsä Keski-Suomessa asunut nai-
nen on koulutukseltaan merkonomi. Perhe asustaa nykyisin 
Niemisjärvellä.

KIERRÄTYS. Ruokaa ei heitetä roskiin, se on yksi Jennin 
perheen ekoteoista. Jenni naurahtaa, että osaltaan tätä 
auttaa pieni jääkaappi, jonne ei liikoja ruokia edes mahdu. 
Muutenkin Jennin perheessä puntaroidaan tarkasti uusia 
hankintoja. Vaatteet ja kengät ostetaan harkiten ja pienet 
vaatteet kierrätetään.

VAPAALLA. Jennin vapaa-aikaa kuvastaa lasten kanssa tou-
huilu – ulkona liikkuminen ja luonnossa retkeily. Kun loma 
alkaa, hyppäävät Jenni, hänen miehensä ja lapset autoon ja 
lähtevät kohti pohjoista asuntovaunun kanssa. Pisin asunto-
vaunureissu onkin ollut 2 000 kilometrin road trip. Ja onpa 
kesällä heiluttu kotona pensselinkin kanssa ja maalattu koko 
omakotitalo. Suurena vaarana tosin on, että remontti-inspi-
raatio jatkuu myös talon sisällä.

Antti Anhava
logistiikkapäällikkö

TÖISSÄ. Antti Anhava on mies jätekuljetusten takana. 
Logistiikkapäällikkönä hän huolehtii, että kaikkien 
Mustankorkean toimialueen 175 000 asukkaan jäteastiat 
tyhjennetään. Käytännössä se tarkoittaa 1,4 miljoonan 
jäteastian tyhjennystä vuodessa. Antti hoitaa yhteydenpitoa 
kuljetuskumppanien, isännöitsijöiden sekä myös asukkaiden 
kanssa. Kuljetuksiin haasteita tuovat niin kelirikot, arkipyhät 
kuin laiteviat. Pääsääntöisesti jäteastiat tyhjennetään +/- 1 
päivän sisällä suunnitellusta ja mikä tärkeintä, yksikään 
jäteastia ei jää tyhjentämättä.

MUSTIKSELLE. Mustankorkealle Antti tuli töihin lokakuussa 
2020. Työkokemusta miehellä riittää, sillä hän on toiminut 
jätealalla yhteensä 25 vuotta aina jäteauton ajamisesta myynti- 
ja tuotantopäällikön tehtäviin. Ensimmäisen jätekuormansa 
Antti on kipannut vuonna 1996 Helsingissä. Keski-Suomeen 
miehen toivat logistiikkainsinöörin amk-opinnot, vaikka 
oikeampi syy taitanee löytyä kotoa Muuramesta. Häntä 
kutsutaan vaimoksi.

KIERRÄTYS. Antin perheessä kierrätys on omaksuttu 
hyvin. Kun perheen nuorimmainen poika kyseli vuosi 
sitten muovinkierrätyksestä, hankittiin omakotitalon 
keittiöön muoville oma lajitteluastiansa. Se onkin 
vähentänyt sekajätteen määrää Anhavan perheessä arviolta 
yli 60 prosenttia.

VAPAALLA. Antin vapaa-aika voidaan tiivistää yhteen sa-
naan – liikunta, tarkemmin jalkapallo ja pyöräily. Jalkapallo 
on koko perheen yhteinen juttu. Antti pelaa itse kavereiden 
kanssa, minkä lisäksi hän toimii perheen poikien joukkueiden 
valmentajana ja taustahenkilönä. Toinen intohimo on maan-
tiepyöräily. Pisin pyöräilty matka on 300 kilometriä Ruotsin 
Vätternrundan-pyöräilytapahtumasta. Myös työmatkat Antti 
taittaa usein pyöräillen. 

”Tulin Mustankorkealle kesätöihin huhtikuussa. 

Työ on ollut mielenkiintoista, monipuolista ja 

olen oppinut paljon lajittelusta. Tykkään, kun 

olen saanut olla omatoiminen ja hoitaa Laukaan 

pienjäteasemaa sekä auttaa asiakkaita. Myös 

työporukka on ollut mukavaa ja samalla 

ulkotöissä saa hyvän rusketuksenkin.”

Jere Mätäsaho, 22, opiskelee Tampereen ammattikorkeakoulussa biotuote- ja 
prosessitekniikkaa, Jyväskylään kesätöihin hänet houkutteli tyttöystävä
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LAUKAAN PIENJÄTEASEMALLA toimiminen on 
helppoa ja nopeaa. Voit tuoda kotitalouksien jätteitä 
pienjäteasemalle henkilö- tai pakettiautolla sekä perä-
kärryllä. Tarvittaessa myös neuvomme sinua lajittelussa. 
Huomaathan, että meillä käy maksuvälineenä ainoastaan 
pankki- tai luottokortti.

Laukaan pienjäteasema palvelee 
alueen kotitalouksia

Mustankorkean Laukaan pienjäteasema palvelee kotitalouksia Laukaan Kataanmäellä, 
osoitteessa Katajamäentie 6. Pienjäteasema on avoinna arkisin maanantaisin, keskiviikkoisin 

ja perjantaisin klo 14–18 sekä touko–elokuussa myös lauantaisin klo 10–14.

Tiesitkö,
että meille voi tuoda 

nyt myös risuja ja 
puutarhajätettä? 

Vastaanottokenttämme 
valmistui kesällä 2021.

Toimimme samalla tontilla Laukaan Väentuvan kanssa. 
Väentuvan toiminta on pysynyt ennallaan – Väentupa 
vastaanottaa tuttuun tapaan SE-romun sekä metallin. 
Mustankorkea taas on tullut samalle tontille tuomaan 
kierrätykseen monipuolisempia palveluja, minkä ansiosta 
samaan paikkaan voi nyt tuoda useampia jätelajeja. 
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1. Tarkista aukioloajat Mustankorkean nettisivuilta. 
Pienjäteasemalle ei saa jättää jätteitä, kun asema 
on suljettu. Olemme avoinna arkisin ma, ke ja pe klo 
14–18 sekä touko–elokuussa la klo 10–14.

2. Aja pienjäteasemalle osoitteeseen Katajamäentie 6, 
Laukaa. Aja portista sisään ja seuraa opasteita.

• sekajäte
• rakennusjäte
• betoni ja tiili
• puujäte

3. Lajittele kuorman jätteet ohjeiden mukaan oikeille 
lavoille. Kysy tarvittaessa neuvoa, autamme sinua 
mielellämme.

4. Maksa kuorma työntekijällemme pankki- tai 
luottokortilla. Tunnistat työntekijämme keltaisista 
liiveistä.

Pienkuormien hinnasto

Huomioithan, että meillä käy maksuvälineenä vain pankki- tai luottokortti. Tarkempi hinnasto: mustankorkea.fi .

40 €
Pakettiauto + peräkärry

25 €
Pakettiauto

25 €
Henkilöauto + peräkärry

10 €
Henkilöauto

Toimi näin pienjäteasemalla:

Vastaanotettavat
jätelajit:

• huonekalut
• kartonki
• risut ja oksat
• puutarhajäte

• vaaralliset jätteet
• metalli
• sähkö- ja 

elektroniikkaromu



Vesa Viittala ja Anna Aijasaho 
haastateltiin Hyyppäänvuoren upeissa 

maisemissa. Vastuullinen retkeily on 
näille eräoppaille sydämenasia ja he 
toivovat, että kaikki saisivat nauttia 

puhtaasta luonnosta jatkossakin.

Iloa luonnosta 
ilman roskia

Suomalaiset ovat poikkeusaikana innostuneet retkeilystä ja hakeutuneet 
sankoin joukoin luontoon. Vaikka jokainen saa nauttia luonnosta 

jokamiehenoikeuksin, retkeily on tuonut mukanaan ikävämpiäkin 
lieveilmiöitä, kuten metsiin heitellyt roskat, nuotiopaikoille hylätyt 

säilykepurkit ja kansallispuistojen ääriään myöten tursuavat jäteastiat. 



ERÄOPPAAT Anna Aijasaho ja Vesa Viittala ovat 
retkeilleet pienestä pitäen. He nauttivat luonnosta ja 
haluavat myös ammatissaan tuoda ihmisille hyvinvointia 
ja elämyksiä. He ovat kuitenkin huomanneet ikävätkin 
ilmiöt ja muistuttavat, että minkäänlaiset jätteet eivät 
kuulu luontoon. Hyvä nyrkkisääntö on se, että minkä 
kuljettaa retkelle mukanaan, sen kuljettaa myös pois.

– Retkellä täytyy olla aina mukana roskapussi, jolla voi 
kuljettaa kaikki omat roskansa kotiin kierrätettäviksi. 
Myös kun retkeilyalueen roska-astiat ovat täynnä, on syytä 
viedä roskat kotiin, eikä tunkea niitä väkisin roskikseen, 
Aijasaho opastaa.

Hän vinkkaa kuivapussista, joka on uudelleenkäytettä-
vä, vedenpitävä pussi, jossa roskia voi kantaa pois metsistä 
ilman pelkoa siitä, että reppu likaantuisi vaikkapa makka-
rapaketista valuvista nesteistä. Viittala ohjeistaa, että kui-
vapusseja löytyy erikokoisina kaikista retkeilyliikkeistä.

– Muovipusseihin tulee helposti reikiä ja reppu saattaa 
likaantua. Kuivapussi pysyy tiiviinä ja sen voi kotona tyh-
jentää, pestä astianpesuaineella ja käyttää uudestaan.

AIJASAHO JA VIITTALA keräävät muidenkin roskia 
pois luonnosta omilla retkillään. Kaikista yleisimpiä luon-
nosta löytyviä roskia ovat Aijasahon mukaan tupakan-
tumpit. Moni luulee niiden maatuvan. Todellisuudessa 
tumpit ovat muovia ja jäävät maastoon.

– Toinen hyvin yleinen roska on pillimehujen pillin ym-
pärillä oleva muovi, joka lennähtää pillimehua avatessa 
ihan huomaamatta. Myös säilykepurkkeja löytyy usein 
erityisesti nuotiopaikoilta, Aijasaho ihmettelee.

RETKIEN KOHOKOHTIA ovat evästauot upeissa 
maisemissa. Retkieväät kulkevat kätevästi eväsrasioissa, 
minigrip-pusseissa tai kuivapussissa. Viittala opastaa, että 
varsinkaan pidemmillä retkillä eväitä ei ole välttämätöntä 
kuskata maastoon kaupan pakkauksissa, vaan ruokia ja 
niiden kuljettamista kannattaa suunnitella hyvin jo etukä-
teen ja pakata eväät järkevämmin kotona. 

– Kun ruoat ottaa pois kaupan paketeista, roskat tulee 
myös paremmin kierrätettyä, koska kotoa löytyvät tutut 
roska-astiat, hän sanoo.

TARPEILLA KÄYDESSÄ retkellä täytyy muistaa, että 
huusseihin saa laittaa vain tavallista, maatuvaa vessapape-
ria, ei esimerkiksi kosteuspyyhkeitä, markkinoilla olevia 
kosteita vessapapereita, siteitä tai tamponeja. Kompos-
toiviin huusseihin voi laittaa ruoanjätteitä, mutta kaikki 
huussit eivät ole kompostoivia.

– Maastossa tarpeilla käydessä luontoon ei saisi jäädä 
mitään jälkiä ihmisen toiminnasta. Jätökset ja vessapa-
perit maatuvat, mutta niille on syytä kaivaa pieni kuoppa 
vaikkapa mukana kulkevalla puutarhalapiolla tai ainakin 
raottaa sammalen reunaa ja laittaa paperit sinne maatu-
maan.

TISKAAMISESTA JA PESEYTYMISESTÄ luonnossa 
ei synny näkyvää roskaa, mutta kuitenkin vesistöihin kuu-

lumatonta jätettä. Tiskaamista ei saa koskaan suorittaa 
vesistössä. Vaikkei käyttäisikään pesuainetta, tiskaamises-
ta jääneet ruuantähteet voivat aiheuttaa ikäviä ongelmia 
järvissä ja puroissa. Veden voi hakea vesistöstä, mutta 
tiskata pitää reilusti pusikon puolella. 

– Olen pitänyt itse viiden metrin sääntöä, eli tiskaan 
vähintään viiden metrin etäisyydellä rannasta. Mitä 
kauempana, sen parempi, Viittala sanoo. 

Tiskaamiseen ei välttämättä tarvitse minkäänlaista 
pesuainetta. Kuuma vesi riittää ja varsinkin talviretkil-
lä lämpimän, pesuaineettoman tiskiveden voi vaikka 
juoda – sehän on samaa ruokaa nestemäisessä muodossa. 
Mikäli kuitenkin haluaa käyttää pesuainetta, sen täytyy 
olla biohajoavaa. Myös peseytyessä vesistöissä saippuat ja 
shampoot pitää jättää pois, myös biohajoavat. 

– Uida saa ja se on jopa suositeltavaa, mutta saippua ei 
missään nimessä kuulu vesistöön. Kannattaa myös muis-
taa, että viikonkaan vaelluksella saippuapesu ei välttämät-
tä ole tarpeen. Moni on vain tottunut siihen, että pääsee 
jynssäämään itsensä saippualla kerran päivässä.

Metsistä löytyy monenlaista roskaa: tikkarin tikkuja, alumiini-
tölkin nipsuja ja epämääräisiä muovinpaloja. Mikään tällaisista 
ei maadu, vaan makaa metsässä, kunnes joku vie ne pois.

Jos kahvia keittelee maastossa, kestosuodatin on kätevä 
ratkaisu retkelle. Kahvinpurut kulkevat uudelleenkäytettävässä 
muovipullossa. Lasia ei pidä luontoon tuoda, sillä rikkoutuessaan 
se aiheuttaa ongelmia, eikä maadu koskaan. Kertakäyttöastioita 
ei tarvitse, teräsmuki tai kuksa toimivat retkikäytössä.
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PAITSI ROSKATTOMUUS, myös muilla tavoin vastuul-
linen retkeily on kaksikolle sydämenasia. Erityisen tär-
keää on kuivalla säällä muistaa metsäpalovaroitus, jolloin 
tulia ei saa tehdä minnekään ja myös risukeittimen käyttö 
on kiellettyä. Vaikka metsäpalovaroitusta ei olisi, tulet saa 
tehdä vain merkityille tulipaikoille. He toivoisivat, että en-
nen retkelle lähtöä ihmiset tarkistaisivat tarvittavat tiedot 
ja rajoitukset. Metsäpalovaroitukset löytyvät esimerkiksi 
Ilmatieteen laitoksen sivuilta.

– Eri kansallispuistoissa ja alueilla on myös erilaisia 
rajoituksia ja ne on hyvä tarkistaa ennen retkelle lähtöä. 
Ne löytyvät luontoon.fi  -sivustolta. Metsähallituksen 
retkietikettiin kannattaa myös tutustua.

VARUSTEISSA PIENELLÄ pääsee pitkälle, mutta 
retkellä tulisi aina olla mukana roskapussi, pieni ensiapu-
pakkaus, vettä ja ruokaa. 

– Lisäksi 112 Suomi -sovellus ja maastokarttasovellus 
ovat todella hyödyllisiä maastossa, Viittala ja Aijasaho 
toteavat. 

Kaikkein tärkeintä eräoppaille on kuitenkin luonnosta 
nauttiminen. He muistuttavatkin, että kun luontoa kun-
nioittaa ja pitää sen puhtaana, siitä voivat nauttia tulevat-
kin sukupolvet. 

Roskattoman retkeilyn periaatteita

• Retkeilijästä ei jää jälkeäkään luontoon: vie 
mennessäsi se, minkä toit mukanasi.

• Eväät uudelleenkäytettäviin pakkauksiin ja rasioihin.
• Kierrätä jäte oikein ja tuo se pois maastosta. 

Vaarallinen jäte, kuten retkikeittimen 
kaasupatruunat, kuuluvat vaarallisen 
jätteen keräykseen.

• Biojätteet kompostoivaan kuivakäymälään 
tai kompostoriin: ei muihin käymälöihin, 
kuten imukäymälöihin. Biojätteet eivät 
kuulu sekajäteastiaan, koska ne haisevat ja 
houkuttavat eläimiä.

• Pieniä määriä puhdasta paperia ja 
kartonkia voi käyttää sytykkeenä 
tulentekopaikalla. Muuta jätettä ei saa polttaa. 
Muista tarkistaa maastopalovaroitukset, 
niiden aikana ei saa tehdä tulta!

• Oma roskapussi mukaan. Myös tupakantumpit pitää 
kerätä, tumppi maatuu 10 vuotta.

• Alumiinitölkki maatuu 200–1 000 vuotta ja 
muovipullo jopa 1 000 vuotta. Maitopurkillakin 
kestää maatua 1–5 vuotta.

Lähde: luontoon.fi 

Somessa ja netissä
Anna Aijasahon ja Vesa Viittalan 
retkeilyaiheiset Instagram-tilit:
@OUTOFTHEDOORANNA

@VESAVIITTALA

Lisää aiheesta löytyy esimerkiksi 
osoitteesta luontoon.fi /roskatonretkeily. 

Aihetunnisteella #roskatonretkeily 
löytyy myös somesta hyviä vinkkejä 

roskattomiin retkiin.

Roskaton retkeily
-teemailta 6.9. klo 18–20

Psst. Järjestämme jutun eräoppaiden 
Vesa Viittalan ja Anna Aijasahon kanssa 
Roskaton retkeily -teemaillan. Merkitse tapahtuma 
jo kalenteriisi, se on maanantaina 6.9. klo 18–20 
Jyväskylässä Halssilan hiihtomaassa.

Eräoppaiden lisäksi mukana on Mustankorkean 
kierrätysasiantuntija. Tule kysymään mitä tahansa 
retkeilystä ja kierrätyksestä sekä kuulemaan 
parhaat vinkit roskattomaan retkeilyyn.

Seuraa nettisivujamme mustankorkea.fi , 
kerromme siellä tapahtumasta lisää!

Jollakulla ei ole käynyt flaksi. Siirtolohkareen alta 
löytyi käyttämätön kondomi papereissaan.
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Vieraskynä

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ja kiinteistöjen mer-
kitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja muutokseen so-
peutumisessa on ratkaisevan tärkeää. Maailmanlaajuinen 
siirtymä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta näkyy myös 
taloyhtiöiden jätehuollossa.

Maassamme on 90 000 taloyhtiötä ja niissä asuu noin 
2,7 miljoonaa asukasta. Taloyhtiö on osakkaiden ja vuok-
ralaisten muodostama yhteisö, jossa jokainen voi omalla 
käyttäytymisellään ja kulutustottumuksillaan vaikuttaa 
yhtiön kustannuksiin ja sitä kautta omiin asumismenoi-
hinsa.

Taloyhtiön ja sen osakkaiden väliset oikeudet, vastuut 
ja velvollisuudet määrittelee asunto-osakeyhtiölaki ja yh-
tiön oma yhtiöjärjestys. Osakkaan keskeinen velvollisuus 
on osallistua taloyhtiön kulujen kattamiseen maksamalla 
vastiketta. Yhtiö sitten huolehtii, että kiinteistössä on 
toimiva lämmitys, vesi ja jätevesi, sähkö, kiinteistöhuolto, 
siivous ja jätehuolto. Yhtiö huolehtii myös mm. kiin-
teistöverosta, kiinteistön vakuutuksista ja tarvittavista 
korjauksista. 

Kun taloyhtiö on hyvin johdettu ja hoidettu, sen palve-
lut asukkaille pelaavat ja asuminen on vaivatonta, asumis-
kustannukset pysyvät kurissa ja asuntojen arvo säilyy.

Huolellinen lajittelu taloyhtiössä näkyy pienempinä 
jätehuoltomaksuina, sillä kartongin-, metallin-, lasin- ja 
muovinkeräys maksaa vähemmän kuin sekajätteen. 
Taloyhtiön kannattaakin neuvoa asukkaita lajittelussa ja 
kierrätyksessä laittamalla selkeät lajitteluohjeet kiinteis-
tön jätepisteelle ja huoneistoihin. Asukkaiden lajitteluin-
toa lisää se, että jätepiste on toimiva ja siisti. Asukkaita 
kannattaa opastaa myös muualle kuin taloyhtiön jätepis-
teeseen kuuluvien jätteiden kierrätyksessä ja lajittelussa.

Jokaisen meistä on hyvä pohtia, millaisia asumisen pal-
veluita haluaa omalta yhtiöltä ja millaisen asuinyhteisön 
haluaa jättää tuleville sukupolville. Kannattaa muistaa, 
että jokainen voi aktiivisesti edistää tärkeinä pitämiään 
asioita tekemällä aloitteita taloyhtiön hallitukselle, 
osallistumalla yhtiökokouksiin tai lähtemällä mukaan 
taloyhtiön hallitukseen.

Keski-Suomen Taloyhtiöpäivä kerää jälleen suuren 
joukon yrityksiä ja taloyhtiöiden päättäjiä Jyväskylän 
Paviljonkiin 3.11.2021. Kaikille avoin, maksuton messuta-
pahtuma on hyvä tilaisuus tutustua myös kiertotalouden 
ja jätehuollon uusiin ratkaisuihin sekä kuulla asiantunti-
joilta, mitä esimerkiksi tuore jätelain uudistus tarkoittaa 
omalle taloyhtiölle ja sen asukkaille.  

Hannu Mähönen
toiminnanjohtaja
Kiinteistöliitto Keski-Suomi

Taloyhtiöt ja kiertotalous

Tietoa Keski-Suomen 
Taloyhtiöpäivä

-tapahtumasta 3.11.2021 ja 
ilmoittautuminen osoitteessa
keski-suomi.kiinteistoliitto.fi /

taloyhtiopaiva
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KÄSIN TEHTÄVÄ sekajätetutkimus on ainoa keino 
saada selville, mitä kotitalouksien sekajätepussit oikeasti 
sisältävät. Edellisen kerran tutkimus on tehty vuosina 
2017 ja 2015. 

– Eniten muutoksia oli biojätteen määrässä, joka oli 
vähentynyt neljässä vuodessa usealla prosentilla. Vertai-
lun vuoksi vuonna 2017 oli vajaa 30 prosenttia biojätettä, 
kertoo Keski-Suomen liitosta projektityöntekijä Enni 
Huotari.

Mustankorkealta sekajäte menee poltettavaksi Tampe-
reelle, jossa voimala tuottaa jätteestä sähköä ja kaukoläm-
pöä. Sekajätteen joukossa oleva kostea biojäte aiheuttaa 
korroosiota, eikä vesipitoisen jätteen polttaminen ole 
energiantuotannon kannalta järkevää. Puhumattakaan 
siitä, että biojätettä kuljetetaan sekajätteen joukossa 
Tampereelle, kun se voitaisiin oikein lajiteltuna hyödyntää 
paikallisesti biopolttoaineena ja multatuotteina.

– Jyväskylän seudulla biojätteen erilliskeräysvelvoi-
te on ollut käytössä jo pitkään, joten siksikin hieman 
ihmetyttää, että biojätettä on edelleen yli 20 prosenttia 
sekajätteestä. Tosin olemme pidemmällä kuin esimerkiksi 
pääkaupunkiseutu, jossa sekajätteestä biojätettä on noin 
40 prosenttia viimeisimmän tutkimuksen mukaan.

TOINEN YLLÄTTÄVÄ tutkimustulos oli muo vi pak-
kaus ten määrä sekajätteessä. Neljän vuoden takaiseen 
verrattuna muovin määrä ei ole oleellisesti vähentynyt, 
vaikka sitä on ryhdytty keräämään erikseen. Suurin osa 
sekajätteen muoveista on pakkausmuovia. 

– Omassa taloyhtiössänikin huomaan, että muovi-
pakkauksia menee vielä paljon sekajätteeseen. Mielen-
kiintoista on nähdä, että jos sekajätetutkimus uusitaan 
hankkeen loppupuolella vuonna 2023, että mikä tilanne 
muovi pakkauskierrätyksessä silloin on.

Taajama-alueella kartongin määrä näyttäisi hieman 
lisääntyneen sekajätteessä. Huotari uskoo sen johtuvan ih-
misten ruuan tilaamisen ja postimyynnin lisääntymisestä.

– Oli myös harmillista nähdä, miten paljon ihmiset 
laittoivat hyväkuntoisia vaatteita ja kenkiä roskiin. 
Tutkimusnäytteissä löytyi paljon ehjiä ja käyttökelpoisia 
vaatteita, joista osa oli lähes uusia. Niiden oikea paikka 
olisi esimerkiksi kirpputorilla.

Myös sekalaisen jätteen osuus sekajätteestä oli kasvanut 
merkittävästi. Tähän jäteluokkaan lasketaan esimerkiksi 
vaipat ja siteet sekä kaikki muu polttokelpoinen eril-
liskeräykseen kelpaamaton jäte, sekä jäte, jota ei voida 
tutkimuksessa määrittää. 

– Suurin sekajäte taisi olla mopokypärä, mikä toki kuu-
luukin sekajätteeseen, jos se on jo kolhiintunut tai muu-
ten rikkinäinen. Sekalaisen jätteen osuuden kasvu kertoo 
siitä, että sekajätepusseissa on entistä enemmän oikein 
lajiteltua jätettä. Sen osuus kasvaa, kun erilliskerättäviä 
jätteitä on sekajätepusseissa vähemmän. Tutkimuksessa 
sekalaisen jätteen osuuteen vaikuttaa myös mahdolliset 
painavat esineet, kuten mopokypärä, koska tutkimuksessa 
mitataan jätteiden painoja.

OIKEAOPPISEN LAJITTELUN lisäksi toinen iso 
asia jätehuollossa ja kiertotalouden toteuttamisessa on 
jätemäärän vähentäminen. Viime vuosina yhdyskuntajät-
teiden määrä on ollut kasvussa, vaikka jätehuollon niin 
sanotun ensisijaisuusjärjestyksen mukaan jätteen synnyn 
ehkäisy on tärkeintä. 

– Kotitalouksissa syntyvä jäte on usein kulutuksesta 
aiheutuvaa jätettä, joten jokainen voi siis omilla kulutus-
tottumuksillaan vähentää jätemäärää. Kaupasta kan-
nattaa ostaa uusia tuotteita vain oikeaan tarpeeseen, 
Huotari muistuttaa. 

Sekajätteessä edelleen 
reilu viidennes biojätettä

Keski-Suomen sekajätteen koostumusta tutkittiin jälleen alkukesällä Keski-Suomessa. Verrattuna 
aiempaan neljän vuoden takaiseen tutkimukseen, päätyy sekajätteeseen yhä vähemmän sinne 

kuulumatonta jätettä. Vaikka suunta on oikea, tekemistä lajittelun lisäämisessä on yhä, sillä 
esimerkiksi biojätettä on sekajätteessä yhä reilu viidennes. Neljä vuotta sitten sitä oli vajaa kolmasosa.

20



Taajama Haja-asutusalue

Biojäte
(sis. pehmopaperi *)

22,3 %
(2017: 27,7 %)

23,7 %
(2017: 26,4 %)

Paperi
(ei pehmopaperia *)

7,8 %
(2017: 7,6 %)

4,6 %
(2017: 4,8 %) 

Kartonki ja pahvi 11,1 %
(2017: 9,3 %) 

8,6 %
(2017: 8,8 %)

Puu 1,1 %
(2017: 0,7 %)

2,1 %
(2017: 0,8 %)

Muovit
(sisältää muovipakkaukset)

19,8 %
(2017: 22,5 %)

28,5 %
(2017: 27,2 %)

Muovipakkaukset 16,3 %
(2017: 18,9 %)

20,5 %
(2017: 21,7 %)

Lasi 2,1 %
(2017: 2,0 %)

1,8 %
(2017: 2,2 %)

Metalli 2,4 %
(2017: 2,4 %)

2,5 %
(2017: 4,2 %)

Tekstiilit ja jalkineet 6,2 %
(2017: 11,0 %)

8,3 %
(2017: 6,9 %)

Sähkölaitteet ja akut 0,7 %
(2017: 2,4 %)

0,5 %
(2017: 1,1 %)

Vaaralliset kemikaalit 0,1 %
(2017: 0,5 %)

0,1 %
(2017: 0,2 %)

Sekalaiset jätteet 26,3 %
(2017: 13,9 %)

19,4 %
(2017: 17,1 %)

* Vuosien 2021 ja 2017 tutkimukset eroavat hieman toisistaan 
pehmopaperin osalta. Tämän vuoksi pehmopaperi on laskettu mukaan 

vuoden 2021 biojätteeseen, jotta luvut ovat vertailukelpoisia.

Sekajätetutkimuksen tekivät kolme Jyväskylän ammatti-
korkeakoulun agrologi-opiskelijaa: Salla Leskinen (vas.), 
Elina Puranen ja Milja Lahdenvesi. Tutkimuksen tekeminen 
on puhdasta käsityötä, jossa lajittelijoiden riesana ovat niin 
kärpäset, kärpäsen toukat kuin lokitkin. Lajittelutyössä 
käytetään suojavarusteita ja hengityssuojaimia.

Enni Huotari toimii Keski-Suomen liitossa projektityöntekijänä. 
Puolet työajastaan hän käyttää Circwaste-hankkeeseen.

Sekajätetutkimus osana Circwaste-hanketta

• Circwaste-hanke saa 
rahoitusta EU:n Life-
ohjelmasta, minkä lisäksi sitä 
rahoittavat jätehuoltoyhtiöt 
Mustankorkea Oy ja 
Sammakkokangas Oy sekä 
kaasuyhtiö Gasum Oy.

• Tutkimuksen kohteena on 
ollut neljä aluetta: kaksi 
taajamaa ja kaksi haja-
asutusaluetta. Kultakin 
alueelta on lajiteltu 
kahdeksan viikon aikana 
näytteet neljä kertaa.

• Mustankorkean alueella 
taajaman näytettä edustaa 
Kuokkalan alue ja haja-
asutusalueen näytettä 
Korpilahti.

• Tuloksissa on esitetty 
jätejakeiden osuus koko 
tutkitun näytteen painosta. 
Painavilla jätteillä voi siis olla 
isokin vaikutus tuloksiin.

Mitä roskapussi 
sekajätettä sisälsi 
vuonna 2021?
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Säkillinen maskeja 
päivässä

Sydän-Laukaan yläkoulussa kertyy jätesäkillinen 
maskijätettä päivässä. Suurin osa oppilaista tahtoo 

pitää ympäristöstään huolta ja kiikuttaa 
maskit tunnollisesti roskiin.
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Näin maskeja kerätään muualla

Helsinkiläinen Eino
kulkee roskaretkillä pienen 
poikansa kanssa ja raportoi 

kuulumisiaan blogissaan 
osoitteessa roskapaiva.com 

sekä Instagramissa 
@roskapaiva-tilillä.

Kestävyysurheilua 
harrastava

nurmijärveläinen Kaisu 
kerää maskeja ja muita roskia 

lenkeillään. Kaisu päivittää 
kuulumisiaan Instagram-

tilillä roskajuoksijan_
paivakirja.

Lenkillä-blogin
Elina kerää lenkkeillessään 

maassa lojuvia maskeja 
roskiin. Espoolainen 

bloggaaja kertoo 
projektistaan somessa 

#maskitmaasta-hashtagilla.

SYDÄN-LAUKAAN KOULUSSA on tammikuusta läh-
tien suositeltu kasvomaskeja paitsi henkilökunnalle, myös 
oppilaille. Koulusta kertyykin päivittäin jätesäkillinen, eli 
noin 150 litraa maskijätettä. Muuta sekajätettä koululta 
tulee noin seitsemän säkillistä päivässä, kertoo Laukaan 
kunnan siivouspäällikkö Irma Harju.

Sydän-Laukaan koulussa on oppilaita 450 ja henkilökun-
taa 45. Kun maskisuositus otettiin käyttöön, yläkoululaisten 
käytössä olevien ulko-ovien viereen tuotiin isot roskakorit 
maskeja varten. Osa maskeista päätyy silti koulun pihalle 
tai käytäville, ja Laukaan kunnan tilapalvelun työntekijät 
keräävät tarvittaessa maahan heitetyt maskit pois.

– Suurin osa oppilaista vie kuitenkin maskinsa tunnolli-
sesti roskiin. Luotan nuoriin, he toimivat useimmiten hy-
vin ja vastuullisesti, toteaa koulun rehtori Ulla Rytkönen.

MASKIT OVAT herättäneet Sydän-Laukaan koulussa 
myös luovuutta. Koulun oppilas Anni Halinen voitti 
Lifa Airin Maskeilu 2021 -piirustuskilpailun yläkoulujen 
sarjassa. Kilpailussa oli tarkoitus keksiä oma maskikuvio, 
ja Halinen suunnitteli maskiin tyylikkään ilveksen kuvan. 
Voittajien ideoista valmistetaan myyntiin miljoonan kap-
paleen maskierä.

Rytkönen kertoo, että maskien herättämää luovuutta on 
ilmaistu myös hieman kyseenalaisilla keinoilla.

Näin hävität maskit oikeaoppisesti

• Laita kertakäyttömaski käytön jälkeen sekajäteastiaan. 
Ota maski kasvoilta tarttumalla sen nauhoista, äläkä 
koske maskin ulkopintaan.

• Pidä taskussa tai laukussa varmuuden vuoksi 
mukana pientä muovipussia. Näin voit laittaa maskin 
tarvittaessa pussiin ja vasta myöhemmin roskiin.

• Koronavirus heikkenee nopeasti elimistön 
ulkopuolella. Älä silti kerää maskeja maasta paljain 
käsin. Käytä suojakäsineitä tai sujauta kätesi 
muovipussiin, jolla poimit maskin. Muista pestä kädet 
huolellisesti, äläkä koske kasvojasi ennen käsipesua.

– Nuoret keksivät, että maskin naruilla saa sahattua 
muovia poikki. Koulussa tätä on kokeiltu muun muassa 
muoviroskisten kahvoja sahaamalla. Maskien naruista on 
myös solmittu jos jonkinlaisia viritelmiä.

SIIVOUSTEMPAUS JÄRJESTETTIIN Sydän-Laukaan 
koulussa vappuaattona, ja sen aikana koulun oppilaat 
ja henkilökunta keräsivät roskia koulun ympäristöstä. 
Lopulta roskia kertyi kymmenen jätesäkillistä. Opettaja 
Kaisa Malmberg kertoo osan oppilaista innostuneen 
siivoamisesta niin, että heitä oli vaikea saada takaisin 
kouluun.

– Tempauksen jälkeen nuorilta kuului kommentteja, 
etteivät he enää ikinä heitä yhtään roskaa luontoon. 
Monelle oli silmiä avaava kokemus huomata, miten paljon 
roskaa pieneltäkin alueelta löytyy, Malmberg sanoo.

Malmberg toteaa nuorten olevan ylipäätään hyvin tie-
toisia kierrättämisestä ja lajittelusta, ja moni tahtoo pitää 
ympäristöstä huolta. Kierrätyksen ja kestävän kehityksen 
opettaminen kuuluu myös opetussuunnitelmaan. Korona-
aikana yläkoulussa on käsitelty muun muassa maski-
jätteeseen liittyviä ongelmia, kuten sitä, miten kauan 
luontoon päätyneillä maskeilla kestää maatua.

– Kyllä nuoret tietävät, miten tulee kierrättää, ja heillä 
on tahtoa toimia oikein, Malmberg sanoo. 

Sydän-Laukaan koulun oppilas Anni Halinen voitti Lifa Airin Maskeilu 
2021 -piirustuskilpailun yläkoulujen sarjan ilves-maskillaan.
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KATI HEPOKORPI on hyötykeräyspisteiden hoitaja, jo-
ka kiertää Laukaassa hyötykeräyspisteitä siistimässä sekä 
auttaa ja neuvoo ihmisiä Laukaan pienjäteasemalla.

– Kerran löysin hyötykeräyspisteen kartongin keräyk-
sestä 120 kiloa pakastimesta otettua jäistä lihaa. Oli onni, 
että se ei ollut ehtinyt vielä sulaa, muuten haju olisi ollut 
karmiva, muistelee Hepokorpi.

Hepokorpi on työskennellyt Mustankorkealla vuodesta 
2016 lähtien. CNC-koneistajan, yhdistelmäkuljettajan ja 
ympäristöinsinöörin (amk) koulutuksen saanut Hepokor-
pi on nähnyt työvuosien varrella monenlaista.

– Hyötykeräyspisteiltä on löytynyt jopa 250 litraisia 
säkkejä täynnä käytettyjä vauvanvaippoja. Myös lahnoja 

löysin kerran piilotettuna kartonkiastiaan ja olipa joku 
hylännyt käytetyt seksilelunsakin jäteastian taakse.

HEPOKORPI KIERTÄÄ Mustankorkean ylläpitämiä 
hyötykeräyspisteitä kolmena päivänä viikossa. Yhteensä 
hoidettavia pisteitä on Laukaassa 45. Vastaavasti hänen 
työkaverinsa Pekka Janatuinen kiertää viitenä päivänä 
sata pistettä Jyväskylän, Muuramen ja Korpilahden alueil-
la. Toivakassa pisteitä hoitaa yhteistyökumppani.

– Huono lajittelu lisää kustannuksia, jotka loppupe-
leissä maksamme me kaikki asukkaat ja kuntalaiset. 
Esimerkiksi paremmalla pahvien litistämisellä voi-
taisiin tyhjennysvälejä pidentää, mikä taas maksaisi 

Hyötykeräyspisteitä 
käytetään väärin

Tuhansien eurojen lisäkustannukset vuosittain

Oletko törmännyt sosiaalisen median puskaradioissa kuviin, joissa päivitellään 
hyötykeräyspisteiden sotkuisuutta? Vai oletko itse ollut viemässä sinne pahvia, metallia, lasia 
tai muita sinne kuuluvia jätteitä, mutta törmännyt katoksessa vanhaan patjaan, vaippapussiin 
tai muuhun sekajätteeseen, mikä ei sinne kuulu? Oletko miettinyt, kuka ne sieltä siivoaa pois?

Hyötykeräyspisteelle ei saa tuoda 
sekajätettä. Pahimmillaan sekajätteen 
kielletty tuonti pisteelle voi poistaa koko 
hyötykeräyspisteen käytöstä.
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vähemmän niin asukkaille kuin jäteyhtiöille sekä 
säästäisi luontoa. Myös pantittomat metallitölkit voisi 
litistää, etteivät ne vie tilaa tai pyöri katoksen lattioilla, 
Hepokorpi summaa.

Sekajätteen määrä hyötykeräyspisteillä lisääntyy 
aina kesäisin. Hepokorpi osaa nimetä pahimmat pis-
teet, joita kierroksella ei saa jättää väliin. Muuten sinne 
kuulumattoman jätteen määrä on tuplat seuraavalla 
viikolla.

– Suomi on lajittelussa vielä jälkijunassa. Monelle raha 
on ainoa kannuste, mikä toimisi. Jos saisin itse vaikuttaa 
asioihin, tekisin lajittelusta enemmän pantillista, samoin 
kuin pullonpalautuksessa. Lisäksi jätteiden käsittelypro-

sesseista voitaisiin kertoa enemmän ja avata asukkaille 
jokaisen vaiheen ongelmia jäteyhtiön ja jätteenkäsittelyn 
näkökulmasta.

HYÖTYKERÄYSPISTEIDEN KIERROS päättyy Mus-
tankorkean jätekeskukselle, jossa vaaka näyttää auton 
painoon tulleen 80 kiloa lisää. Karkeasti arvioiden se 
tarkoittaa tällä reissulla noin 40 kiloa vaarallista jätettä ja 
40 kiloa sekajätettä.

– Eilisen pidemmän kierroksen saldo oli 200 kiloa 
sekajätettä sekä vaaralliset jätteet siihen päälle, Hepokorpi 
harmittelee sekajätteen määrää ja lähtee viemään jätteitä 
lajittelupihalle. 

Hyötykeräyspisteiden sotkemisesta 
useiden tonnien lasku vuodessa

Hyötykeräyspisteille tuodaan paljon sekajätettä, joka ei 
sinne kuulu. Viime vuonna pelkästään Mustankorkean 
ylläpitämiin hyötykeräyspisteisiin tuotiin sinne 
kuulumatonta jätettä 82 000 kiloa. Sen käsittelystä aiheutui 
useiden tuhansien eurojen kustannus, minkä päälle voidaan 
lisätä vielä henkilö- ja ajoneuvokulut, kun pisteillä käydään 
siivoamassa.

– Ongelma on kaikkien kannalta ikävä. Ihmiset toivovat, 
että hyötykeräyspisteitä olisi enemmän. Suomen 
Pakkauskierrätys Rinki Oy vastaa suuresta osasta 
hyötyjätepisteitä, joita Mustankorkean pisteet täydentävät. 
Moni muu jätelaitos on poistanut omat täydennyspisteensä, 
koska niitä ei käytetä oikein ja niistä aiheutuu lisäkuluja, 
toteaa Mustankorkean toimitusjohtaja Esko Martikainen.

Mustankorkean hyötykeräyspisteitä ylläpidetään 
jätehuollon perusmaksulla. Se on huoneistokohtainen 
vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille tarkoitettuja 
jätehuoltopalveluita.

– Kun hyötykeräyspisteille tuodaan sinne kuulumatonta 
sekajätettä, nostaa se pisteiden käyttökustannuksia ja 
pahimmillaan vaikuttaa asukkaiden perusmaksuun. 
Pisteiden oikea käyttö on meidän kaikkien etu.

Tiesitkö,
että jätehuollon perusmaksulla 

katetaan kotitalouksille 
tarkoitettuja jätehuoltopalveluita, 

myös Mustankorkean 
ylläpitämiä 

hyötykeräyspisteitä.

Kati Hepokorpi on työskennellyt Mustankorkealla vuodesta 2016 lähtien. 
Armeijan käynyt nainen on koulutukseltaan mm. ympäristöinsinööri 
(amk). Hänestä jätehuolto on tulevaisuuden ala.

Lasinen pizzalautanen ei kuulu hyötykeräyspisteelle. Hyöty keräys-
pisteen lasiin kuuluvat vain lasipakkaukset, kuten lasi purkit sekä 
pantittomat lasipullot. Pizzalautaselle oikea keräyspaikka on sekajäte.
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JYVÄSKYLÄSSÄ YRITYSKYLÄ aloitti toimintansa 
vuonna 2020. Suomessa toimintaa on ollut jo kymmenen 
vuotta, konsepti on lähtöisin pääkaupunkiseudulta. Yri-
tyskylä on osa Talous ja nuoret TAT:n toimintaa.

Jyväskylässä Yrityskylä toimii aivan keskustassa Kaup-
pakadulla. Siellä työskentelevät aluekoordinaattori Esa 
Huuskonen, aluepäällikkö Jonna Käppi sekä yhdeksän 
osa-aikaista vastuuohjaajaa.

– Yrityskylässä vierailevat Keski-Suomen 6- ja 9-luok-
kalaiset. 6-luokkalaisten Yrityskylä on suomalainen 
yhteiskunta ja 9-luokkalaisten kansainvälisen kaupan 
peli areena, jossa tiimit kilpailevat toisiaan vastaan. Pe-
lillisyys on taustalla vahvasti kummallakin ikäryhmällä, 
minkä lisäksi 9-luokkalaiset käyttävät myös englannin 
kieltä osana päivää. Kaikki toiminta linkittyy vahvasti 
opetussuunnitelmaan, Huuskonen kertoo.

Yrityskylä opettaa nuorille työelämä- ja yhteistyötaitoja 
sekä työyhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä toimimista. 
Kaikki teemat ovat keskeisiä arjen ja elämisen taitoja, 
rahan käytön opettelua ja yhteiskunnan pelisääntöjen 
ymmärtämistä.

– Oppilaat tulevat hyvin erilaisista taustoista. Osan 
perheessä saattaa olla pitkäaikaistyöttömyyttä, mitä kier-
rettä osaltaan haluamme katkaista sillä, että nuori löytäisi 
oman juttunsa. Yrityskylän tavoitteena on tuoda työelä-
mää lähemmäs nuorta, ettei työelämä tunnu möröltä, 
vaan luonnolliselta siirtymältä tulevaisuudessa.

TYÖTEHTÄVIIN VALINTA tapahtuu koulussa. Oppilaat 
hakevat kolmeen haluamaansa työtehtävään, joihin opet-
tajat haastattelevat heidät. Usein jokin toiveista toteutuu, 
mutta ei aina.

Yrityskylä poistaa työelämään 
liittyviä mörköjä

Mustankorkea on mukana suomalaisessa innovaatiossa Yrityskylässä. Yrityskylän tavoitteena on kehittää 
nuorten talous- ja työelämätaitoja sekä auttaa ymmärtämään, miten suomalainen yhteiskunta toimii. 

Yrityskylässä nuoret saavat ”palkkaa” ja pystyvät harjoittelemaan turvallisessa ympäristössä rahan käyttöä.

Mio ja Valto hoitivat 
mallikkaasti Mustankorkean 
hyötykeräyspisteen hoitajan ja 
toimitusjohtajan tehtävät.
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– Onhan se elämää, että aina haluamaansa työpaikkaa ei 
saa. Suosituimpia työpaikkoja Yrityskylässä ovat nuorille 
tutut ammatit tarjoilijana ja myyjänä. Yrityskylässä he 
oppivat myös uusia ammatteja ja niissä vaadittavia taitoja. 
Yhteensä meillä on 85 eri ammattia, Huuskonen laskee.

Paikallisten yhteistyökumppaneiden ansiosta lapset 
ja nuoret näkevät millaisia työmahdollisuuksia omalla 
kotiseudulla on.

– Työtehtävät vastaavat oikeita työtehtäviä, titteleitä ja 
sisältöjä. Yrityskylässä on Mustankorkean toimitusjohta-
jan, hyötykeräyspisteiden hoitajan sekä lajitteluneuvojan 
toimenkuvat. Mustankorkean työtehtävissä nuoria kiin-
nostavat ympäristöteemat, ilmastonmuutos ja kierto-
talous.

PÄIVÄ YRITYSKYLÄSSÄ voi olla oppilaalle jännittävä. 
Usein jännitys kuitenkin laukeaa aamupäivän aikana, kun 
Yrityskylän henkilökunta auttaa päivän askareissa.

– Lapsia rauhoittava asia on, että kaikki lähityökaverit 
ovat samalta luokalta. Osa lapsista tekee päivän työtehtä-
viä tunnollisesti ja kokee painetta, jos eivät ehdi kaikkea 
tehdä. Osa suorittaa tehtäviä vauhdikkaasti ja heille tarjo-
amme lisätehtäviä, Huuskonen kertoo.

Palkka nuorille maksetaan kaksi kertaa päivässä. Täs-
säkin on opetuksellinen näkökulma, eli oppilaan täytyy 
säästää aamupäivän palkka, jos hän haluaa ostaa Yritys-
kylässä jonkin kalliimman tuotteen.

– Yrityskylässä on käytössä progressiivinen verotus, 
eli toimitusjohtajan veroprosentti on korkeampi, millä 
tasataan tuloeroja, kuten oikeassakin elämässä. Saatava 
palkka on noin 20 euroa, mutta siitä noin puolet menee 
kiinteisiin kuluihin, kuten joukkoliikenteeseen ja puhe-
linlaskuun.

Yrityskylä-päivän aikana nuorilla on neljä työvuoroa ja 
kaksi vapaavuoroa, jolloin syödään koulun eväät. Päivän 
aikana käydään myös äänestämässä. Vapaa-aikaansa 
Yrityskylässä voi viettää rallisimulaattorissa, kaupassa tai 
kulttuuritarjontaan tutustumalla.

– Suurimmat onnistumisen kokemukset tulevat siitä, 
kun nuoret rohkaistuvat, uskovat itseensä ja kokevat 
onnistumisen elämyksiä ja itsensä ylittämistä. Hienoa 
on myös nähdä, että oppilaat, jotka eivät jaksa keskittyä 
koululuokassa, toimivat hienosti Yrityskylässä, kun 
pääsevät toiminnalliseen ympäristöön. Paras palaute 
on, kun päivän jälkeen nuori kertoo, että haluaa töihin 
samaan työtehtävään, missä työskenteli Yrityskylässä, 
Huuskonen summaa. 

96 %
Keski-Suomen

6- ja 9-luokkalaisista 
vierailee Yrityskylässä

Gallupissa kinnulalaiset 6-luokkalaiset

1. Minne työpaikkoihin hait ja missä työskentelit?
2. Mitä Yrityskylä-päivässä opit ja millainen päivä oli?
3. Mikä sinusta tulee isona?

Valto, 12 v.

1. Hain Trimedian koodariksi, 
Metsänhoito yhdistyksen 
metsä asiantuntijaksi ja 
Kyläkahvilan kahvilan 
työntekijäksi, koska 
ammatit kuulostivat 
mielenkiintoisilta. 
Yrityskylässä toimin 
hyötykeräyspisteen 
hoitajana.

2. Kaikki tehtävät olivat 
kivoja päivän aikana.

3. Vaihtoehdot ovat 
avoinna, mutta 
rakennusala voisi olla 
hyvä valinta.

Mio, 11 v.

1. Hain kaupunginjohtajaksi 
sekä Trimedian koodariksi 
ja toimitusjohtajaksi. Am-
matit kuulostivat mukavilta 
ja tykkään johtaa. Yritysky-
lässä pääsin johtotehtäviin 
Mustankorkean toimitus-
johtajana. 

2. Tuntuu, että opin koko 
ajan lisää. Olen oppinut 
tekemään sopimuksia ja 
yllättynyt siitä, kuinka 
nopeasti rahat ovat tililtä 
hävinneet vapaa-ajalla.

3. Vaikea sanoa, mutta 
muusikon ura kiinnostaisi. 
Soitan rumpuja ja kitaraa.

Yhteiskunnan, 
talouden ja 
työelämän 
oppimis-
kokonaisuus
10 tuntia

01
Tervetuloa 

Yrityskylään

02
Minä osana 

yhteisöä

03
Yhteiskuntamme 

toiminta

04
Tätä on 
talous

05
Rahat 

riittämään

06
Työelämä 

tutuksi

07
Löydä oma juttusi 

(työhakemus ja haastattelu)

08
Toimiva 

työyhteisö
Päivä

Yrityskylässä

09
Valmiina
työhön

10
Yrityskylän jälkeen 

(työtodistus)

18
yhteistyökumppania

on mukana
Yrityskylän toiminnassa

78 %
kuudesluokkalaisista kertoi 

ymmärtäneensä, mistä verorahat 
tulevat ja mihin niitä käytetään

6 000
oppilasta on käynyt 

Keski-Suomen Yrityskylässä 
kesään 2021 mennessä
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omakotiliitto
Mitä kerätylle biojätteelle tapahtuu? Kävimme Mustankorkean jäte-
asemalla katsomassa, miten biojäte muuttuu biokaasuksi ja mullaksi. 
Vaikuttavaa, miten hyvin biojätteen voi hyödyntää! Kuulimme myös, 
miten Lukessa tutkitaan mm. sitä, voiko jätteistä muodostuvia orgaa-
nisia happoja käyttää elektroniikkajätteen arvometallien erotteluun. 
Lue juttu Omakotiliiton kotisivuilta. Linkki hetken profi ilissa.

www.omakotiliitto.fi /asuminen/artikkelit/biojatteet_hyodyntyvat_
biokaasuksi_ja_mullaksi

#kierrätys @mustankorkea @luonnonvarakeskus #biojäte #biokaasu 
#biokaasuauto #kompostointi #jätteenkeräys #lajittelu #artikkeli 
#kierrätyskunniaan #jätelajittelu #biokaasulaitos

Jyväskylän kaupunki
Iso kiitos kaikille ahkerille asukkaille – neljä kuorma-autollista roskaa 
on ihan hirmuinen saalis! 

Kaupungin perinteiset siivoustalkoot olivat koronan vuoksi tältä 
keväältä peruttu, mutta silti liki 80 vapaaehtoista talkooporukkaa 
keräsi roskia ympäri Jyväskylää.

Kaupunki huolehti roskien poiskuljetuksesta ja Mustankorkea tuki 
talkoita vastaanottamalla osan roskista maksutta.

ilmatpihalle
Suomen Kuitukierrätys Oy:n kehityshanke. Tavoitteena opastaa ja 
motivoida kuluttajia litistämään kartonkipakkaukset. Tsekkaa Insta-
gram-tililtä hauskimmat vinkit ja neuvot kartonkien litistämiseen.

www.kuitukierratys.fi /ilmatpihalle

Markku Pihlaja
Tätä olisi melko vaikea uskoa todeksi, ellei näkisi. Tai minä osasin jo 
vähän odottaa, mutta en arvannut aivan, kuinka suuri ero on.

Taloyhtiön puheenjohtajana olen tullut kerta ja kaksikin miettineeksi, 
miten saisi asukkaat tajuamaan, että kartonginkeräyksessä 
maksetaan pääasiassa pelkästä ilmasta. Ja jos ei jätemaksut jaksa 
kiinnostaa, niin edes sen, että astia on vähän väliä ääriään myöten 
täynnä niin, ettei omat kartongit enää mahdu sekaan, pitäisi 
kiinnostaa. Ja lisäporkkanana: näin tekemällä säästää itseltäänkin 
monta käyntiä roskakatoksessa, kun kartonkiastia ei täyty 
asunnossakaan niin nopeasti.

Niinpä keräilin kartonkijätteitäni talteen hyvän tovin (oiskohan 
ollut 1,5–2 kuukautta) ja sitten otin kuvan täsmälleen samasta 
kartonkimäärästä sekä litistämättömänä (mitenkään erityisesti 
liioitellen levittämättä) sekä huolellisesti litistettynä – ja huomatkaa 
myös: toisiinsa pakattuina! Silloin litistetään myös litistettyjen 
pakkausten väliin jäävä tyhjä tila minimiin.

Tuo ensimmäinen määrä täyttäisi jo lähes neljänneksen tai 
kolmanneksen taloyhtiön kartonkiastiasta, kun samat pahvit tiiviisti 
mahtuvat kaupan paperikassiin.

korpilahdenpaivakoti
Tällä viikolla Sahureiden eskariryhmä pääsi tutustumaan 
jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen Mustankorkean 
Into-tutkijan ja Älli-robotin johdolla. Eskarit pääsivät itse 
pohtimaan, mihin jäteastiaan mikäkin roska kuuluu ja opettivat 
tietonsa myös robotille! Jätteiden lajittelu on tärkeä osa 
kestävää kehitystä ja sitä harjoitellaankin päiväkodin arjessa 
lasten kanssa päivittäin. 

@mustankorkea #mustankorkea #kierrätysmahtikiertue 
#varhaiskasvatusjyväskylä #jyväskylä #kestäväkehitys

SOMESSA KUULTUA
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LOPPUVUODESTA 2020 jätelautakunta päätti käyn-
nistää toimialueensa ensimmäisen jätepoliittisen ohjel-
man laadinnan, jolla vahvistetaan Jyväskylän, Laukaan, 
Muuramen ja Toivakan jätehuollon kehittämisen suunta-
viivat vuoteen 2030 saakka.

Jätepoliittisen ohjelman laatiminen on tarpeellista, jotta 
valtakunnalliset ja lainsäädännön asettamat tavoitteet 
voidaan saavuttaa paikallisesti. Ohjelman teossa tarvitaan 
kuntien yhteistä näkemystä siitä, millaisin periaattein 
jätehuoltoa kehitetään tulevina vuosina.

Jätepoliittinen ohjelma ei koske pelkästään kunnan 
vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämistä, vaan 
myös muuta kunnan toimintaa, jossa kestävät valinnat 
ja resurssiviisaus tulee ottaa huomioon kiertotalouden 
saavuttamiseksi. Jätepoliittista ohjelmaa on valmisteltu 
yhteistyössä kuntien nimeämistä luottamushenkilöistä 
ja viranhaltijoista, sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja 
Mustankorkea Oy:n edustajasta koostuvassa ohjausryh-
mässä, johon on kuulunut lisäksi viranhaltijoita Jyväsky-
län seudun jätelautakunnasta. 

Jyväskylän seudulle ensimmäistä 
kertaa jätepoliittinen ohjelma

Tavoite 4
Yhteistyöstä voimaa ja tuloksia

Jyväskylän seudulla on paljon jätehuollon osaamista. On 
erilaisia toimijoita, yrityksiä, oppilaitoksia, tutkimusta 
ja kehittämistä. Yhteistyötä tehdään yli kuntarajojen. 

Pyritään järjestämään säännöllisiä ja suunniteltuja 
sidosryhmätapaamisia, jotta yhteistyö on tuloksellista.

Tavoite 3
Asukaslähtöiset palvelut

Jätehuolto on helppoa ja vaivatonta asukkaille. Asukkaat 
kokevat lajittelun tärkeäksi. Palvelut ovat kattavia ja 

helposti saavutettavia, minkä vuoksi myös sähköisiä kanavia 
kehitetään. Jätteiden lajittelu huomioidaan myös kuntien 
omien uudis- ja remonttikohteiden keittiösuunnittelussa.

Tavoite 2
Kierrätysasteen nostaminen

Valtakunnallinen yhdyskuntajätteen kierrätystavoite 
vuonna 2030 on 60 prosenttia. Vuonna 2020 

Jyväskylän seudun kierrätysaste oli 46 prosenttia. 
Kierrätystavoitteiden saavuttaminen vaatii 

lajitteluinnokkuutta meiltä kaikilta.

Tavoite 1
Jätteen synnyn vähentäminen

Jätteen määrän vähentäminen on ensisijainen tavoite 
eli se, että jätettä ei synny ollenkaan. Edistetään 

yhteiskäyttöä, seurataan ruokahävikkiä ja lisätään 
perusopetukseen jäteneuvontaa.

Kohti jätteetöntä Jyvässeutua 2030
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Ei jätettä

Syntynyttä 
jätettä

Eurooppalainen jätehierarkian malli määrittää etusijajärjes-
tyksen sille, miten jätehuollosta syntyvää jätettä tulee lähtö-
kohtaisesti käsitellä, jotta ympäristö huomioidaan mahdolli-
simman hyvin. Muokkaamalla mallista kuluttajalle sopivan 
version ja soveltamalla sitä omaan kulutuskäyttäytymiseeni 
uskon säästäneeni muutamassa vuodessa lähes kymmenen 
tuhatta euroa yksinkertaisilla ajattelutavan muutoksilla. 
Haluaisinkin kannustaa muita samaan seuraavilla nostoilla:

KEINO 1. Tarpeen kyseenalaistaminen, siitähän tämä 
kaikki lähtee. Se on tehokkain tapa oman kulutuskäyttäyty-
misen optimointiin ja säästämiseen – sekä luonnon kuor-
mittavuudessa, että rahassa mitattuna. Parhaiten luontoa 
säästävä tavara on se hankkimatta jätetty.

KEINO 5. Hankinta yhteisomistukseen. Suunnittelin 
aikanaan 3D-tulostimen ostamista. Yksin ostamisen sijaan 
hankimme laitteen viiden hengen porukalla, jolloin sen 
hankintakustannukset tippuivat 20 prosenttiin. Vaikka 
yhteishankinta tehtiinkin juuri säästöjen vuoksi, paljon 
merkittävämmiksi osoittautuivat muut hyödyt, kuten kave-
rien tekninen tuki.

KEINO 6. Hankinta käytettynä. Lasteni kasvaessa tarvit-
sin kulkuvälineen, jolla pääsimme liikkumaan kaupungin 
sisällä myös ison tavaramäärän kanssa. Ratkaisuna ostin 
käytetyn, mutta hyväkuntoisen ja laadukkaan pyörävaunun. 
Uuteen verrattuna säästö oli merkittävä, mutta suurimmat 
hyödyt ovat tulleet aivan muista kuin rahallisista syistä. 
Pyöräkärry on tuonut paitsi hyötyliikuntaa, tehnyt parhaim-
millaan arkipäivästä seikkailun.

KEINOT 7, 9 JA 10. Elinkaareltaan pitkäikäiset vaihto-
ehdot, säännöllinen huolto sekä korjaaminen ja korjautta-
minen. Lähes 20 vuotta sitten ostin itselleni hyvälaatuiset 
vaelluskengät valmistajalta, joka tarjoaa poikkeuksellisen 
hyvät korjauspalvelut kengilleen. Kun kenkien pohjat tulivat 
tiensä päähän yli 15 vuoden käytön seurauksena, lähetin 
kengät tehtaalle perusteelliseen korjaukseen. Hintaa vanho-
jen kenkien huoltamiselle kuljetuksineen tuli vain murto-
osa uusien kenkien hinnasta. Ja jalkoihini muovautuneet 

ja hyvin sisäänajetut kengät ovat kirjaimellisesti paremmat 
kuin uudet kaupan hyllyltä. Sanonta ”köyhällä ei ole varaa 
ostaa halpaa” pitää yllättävän hyvin paikkansa.

Listaa voisi jatkaa loputtomin esimerkein. Tutuille lainaa-
minen ja vuokraaminen, vähälle käytölle jääneiden tavaroi-
den myyminen eteenpäin, itse tekeminen ja entisöinti sekä 
pelastettujen materiaalien uusiokäyttö – kaikki nämä ovat 
pieniä arjen tekoja ympäristömme hyväksi. 

LUKIJALTA

Kuluttajan 
jätehierarkia, 
sovellettu 
kirjoittajan 
toimesta 
Eurooppalaisen 
jätehierarkian 
(2008/98/EY) 
pohjalta.

Kirjoittaja työskentelee muotoilijana isojen teollisuuskoneiden 
tuotekehityksen parissa Jyväskylässä. Kestävän kehityksen 
teemat ovat hänelle paitsi intohimon kohde, myös osa 
toimenkuvaa. "Kuluttajan jätehierarkiamalli" onkin syntynyt 
elämäntapamuutoshaasteena töiden sivutuotteena ja jalostunut 
vuosien varrella kiinteäksi osaksi kirjoittajan elämänfilosofiaa.

Jätehierarkialla 
kymmenen tuhannen 
euron säästö
Kestävä kehitys ja tunne siitä, ettemme tee 
riittävästi, puhuttavat tällä hetkellä. Ja silloin kun 
teemme, sen koetaan tarkoittavan uhrauksia. 
Kun kulutat ekologisemmin, teet kompromisseja: 
Ei matkustelua. Ei autoilua. Ei lihaa. Maksat 
kaikesta enemmän. Ja niin edelleen.

Ehkäiseminen
1. Tarpeen kyseenalaistaminen
2. Tarpeen täyttäminen 

aineettomalla hyödykkeellä
3. Lainaaminen
4. Vuokraaminen

5. Hankinta yhteisomistukseen 
(rinnakkainen omistaminen)

6. Hankinta käytettynä
(peräkkäinen omistaminen)

7. Elinkaareltaan pitkäikäiset 
vaihtoehdot

8. Ympäristöä vähän kuormittavat 
vaihtoehdot

9. Säännöllinen huolto
10. Korjaaminen ja korjauttaminen

Uudelleen käyttäminen
11. Uuden käyttötarkoituksen luominen
12. Myynti
13. Vuokraaminen
14. Lahjoittaminen

Kierrättäminen
15. Purkaminen ja 

materiaalien hyötykäyttö
16. Vienti lähikierrätyspisteeseen

Muu hyödyntäminen
17. Energiajätteeseen lajittelu

Loppukäsittely
18. Energiajätteeseen lajittelu
19. Vienti kaatopaikalle

Juhani Salonen
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Kaikki jätteiden 
keräyspisteet:
kierratys.info

Kodin lajitteluohje

Mihin 
tämäkin 
jäte kuuluu?

Tarkista jätehausta 
mustankorkea.fi /
jatehaku

PAPERI 
Kyllä kiitos

 sanoma- ja aikakauslehdet, 
toimistopaperi ja kirjekuoret, 

kopiopaperi
—

Ei kiitos
märkä tai likainen paperi, ruskeat 

paperikassit, pehmopaperit, 
kartonkipakkaukset

METALLI
Kyllä kiitos

 säilyketölkit ja metallikannet, 
alumiinifolio, tuikkujen kuoret, 

ruokailuvälineet
—

Ei kiitos
vaaralliset jätteet, 

paristot, kaasupullot, 
isot metallijätteet

LASI
Kyllä kiitos

 lasipurkit ja -pakkaukset, 
pantittomat lasipullot

—
Ei kiitos

lasi- ja posliiniastiat, 
kristalli, lamput, 

ikkuna- tai peililasi

KARTONKI
Kyllä kiitos

 litistetyt pahvilaatikot, maito- ja 
mehutölkit, muro- ja keksi paketit, 

munakennot, paperihylsyt
—

Ei kiitos
märkä tai likainen pahvi, 

styroksi ja muovi, 
lahjapaperit

VAARALLISET JÄTTEET
erilliskeräys

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKA  ROMU (SER) 
erilliskeräys tai tuotteita myyvät liikkeet

BIOJÄTE
Kyllä kiitos

ruuantähteet, elintarvikkeet, perkuu-
jätteet ja kuoret, kahviporot ja teepussit, 

talouspaperit ja lautasliinat
—

Ei kiitos
tuhka ja tupakantumpit, 

elintarvikkeiden pakkaukset, vaipat, 
lemmikkien jätökset

SEKAJÄTE 
Kyllä kiitos

 likaiset muovipakkaukset, tuhka ja 
tupakantumpit, vaipat ja terveyssiteet, 

lemmikkien jätökset 
—

Ei kiitos
biojäte, rakennus- ja purkujäte, 

sähkö- ja elektroniikkaromu, 
vaaralliset jätteet

MUOVIPAKKAUKSET
Kyllä kiitos

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

LÄÄKEJÄTTEET
apteekki
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Ristikko
Tiedätkö, mitä muovinkeräykseen oikein kuuluu? Kokeile ratkaista ristikkomme! Saat keskiriville tutun lausahduksen.

Asiakaslehti   |   Julkinen tiedote
Mustankorkea Oy   |   www.mustankorkea.fiSeuraa Mustankorkeaa myös somessa.
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