
Kinkkutemppu tulee taas!Kinkkutemppu tulee taas!

Avaa ja huuhtele tyhjä kartonkitölkki. Huom! Ei lasia, muovia tai metallia! 

Kaada paistinrasva varovasti tölkkiin. 

Sulje tölkki esimerkiksi teipillä. 

Anna rasvan hyytyä viileässä ja kiikuta se lähimpään keräyspisteeseen 16.12.2022 –

8.1.2023

Keräyspisteet Mikkelissä: Citymarket Mikkeli (Graani), K-Supermarket Rokkala. 

Joka joulu Suomessa syödään noin 7 miljoonaa kiloa kinkkua. Siitä syntyy huikea määrä

rasvaa, jolle löytyy nyt roskista parempi kierrätyspaikka. 

Kinkkutemppu kierrättää tänäkin vuonna jouluherkkujen paistinrasvat uusiutuvaksi

dieseliksi. Kinkunsyönnin lisäksi eräs suomalainen erikoistaito on nimittäin uusiutuvan

dieselin valmistus rasvapitoisista jätteistä ja tähteistä. Jätteistä ja tähteistä tuotetulla Neste

MY uusiutuvalla dieselillä on jopa 90 % pienempi CO2-jalanjälki kuin fossiilisella dieselillä. 

Ota kinkun, kalkkunan, kalan tai vaikkapa juuressipsien paistinrasvat talteen, pakkaa ne

tölkkiin ja kiikuta keräyspisteeseen - ja olet mukana tekemässä joulun kiertotalousihmettä!

Toimi näin: 

Lisätietoja Kinkkutemppu-kampanjasta www.kinkkutemppu.com

Alumiinivuoat, tuikkukynttilöiden kuoret sekä muut alumiiniroskat kuuluvat metallin

keräykseen. 

Lahjapaperit, risat joulukoristeet, kuten joulupallot ja kimallenauhat sekä kynttilälyhty

tulee laittaa sekajätteeseen. Sekajäte päätyy poltettavaksi. 

Suklaarasian pahvinen kuori kuuluu kartonginkeräykseen ja muovinen kääre

muovinkeräykseen. 

Rikki menneet valosarjat ja kuusen kynttilät kuuluvat SER-keräykseen, ei

sekajätteeseen. Kannattaa myös miettiä ja tarkastaa voisiko valosarjan vielä

korjata/korjauttaa ja uusia esim. palaneet lamput. Kierrätä, korjaa/korjauta ja käytä

uudelleen, jos vain mahdollista. Näin säästyy rahaa sekä sekä arvokas luontomme.

Jätteiden lajittelu on tärkeää myös jouluna, jolloin jätteitä saattaa syntyä hetkellisesti

enemmän. Jätteen määrää voi vähentää mm. suosimalla aineettomia lahjoja, pitkäikäisiä

koristeita, uudelleen käytettäviä lahjapusseja ja pakkaamattomia kynttilöitä. 

JOULUN AJAN MUISTILISTAJOULUN AJAN MUISTILISTA

Jätteiden lajittelu joulun aikanaJätteiden lajittelu joulun aikana



RL-Palvelut Oy kerää omien asiakkaiden joulukuusia haketukseen loppiaisen jälkeen.

Asunto- osakeyhtiöiden jätekatosten luo tuodut joulukuuset noudetaan

automaattisesti. Omakotitalojen joulukuusia noudetaan vain tilauksesta. 

Jätelaki uudistui 7/2021 ja se toi tullessaan tiukempia lajitteluvelvollisuuksia, 

 erityisesti biojätteen ja muovipakkausten osalta. 

Ole mukana etujoukoissa edistämässä kiertotaloutta ja kierrätystä. Valmistaudu

tulevaan hankkimalla jo nyt omat astiat biojätteelle ja muovipakkauksille. Loistava

keino on myös eri jätekimpat naapuruston kesken, joilla kaiken lisäksi säästät selvää

rahaa. 

Jouluviikolla vuorossa olevat jätejakeet tyhjennetään normaalisti. Jouluviikon viimeiset

tyhjennykset tehdään aatonaattona 23.12.2022 päivän loppuun mennessä. Sen jälkeen 

RL-Palvelut hiljentyvät myös hetkeksi joulun viettoon. Toimisto ja asiakaspalvelumme on taas

avoinna tiistaina 27.12. klo 09.00 alkaen. Vuoden viimeinen viikko tyhjennetään jätejakeita

tiistaista perjantaihin, joten huomioithan, että tyhjennyspäivänne voi olla normaalista

poikkeava. 

Loppiainen 6.1.2023 perjantai (arkipyhä) vaikuttaa myös tyhjennyspäiviin. Kaikki kyseisellä

viikolla vuorossa olevat jätejakeet tyhjennetään kuitenkin maanantai-torstai aikana. mutta

huomioithan, että tyhjennyspäivänne voi olla normaalista poikkeava. 

Joulukuusien nouto loppiaisen jälkeen 

Jätelaki uudistui – lajitteluvelvollisuudet kiristyivät 

Pakkaskelit saapuivat pohjolaan! 
Pakkaset aiheuttavat talvella haasteita jäteastioiden tyhjennyksille. Yli 30 asteen pakkanen

voi pahimmillaan hyydyttää kaluston, jolloin työt tulevat hidastumaan.

Kovat pakkaset aiheuttavat erityisesti biojäteastioiden tyhjennyksille haasteita. 
Jos biojäteastia ei ole tyhjentynyt, voi syynä olla biojätteen jäätyminen astiaan.

Jäätymistä voi ehkäistä pakkaamalla jätteet hyvin, mieluiten paperiseen biopussiin tai

sanomalehteen, ja välttämällä kostean, märän ja lämpimän jätteen laittamista astiaan.

Biojäte kannattaisi yrittää jäähdyttää pussissaan portailla, taikka parvekkeella ennen astiaan

viemistä, jos se vain on mahdollista.

Kuljettajat yrittävät aina tyhjennystä normaalisti. Jäteastia voi haljeta, jos sitä käsitellään

kovemmin. Kuljettajilla on ohjeistus ilmoittaa jäätyneestä bioastiasta ja tyhjennystä yritetään

uudelleen. Kuljettajat eivät voi sulattaa astioita millään tavalla.

 

Joulun aika tuo muutoksia jäteastioiden tyhjennyksiinJoulun aika tuo muutoksia jäteastioiden tyhjennyksiin



Vältä nesteitä, kostean biojätteen kuivikkeeksi voi laittaa vaikkapa talouspaperia tai
kananmunakennon palasia.
Pakkaa biojäte hyvin. Biojäteastiaan voi tilata tai laittaa itse suojasäkin (biohajoava)
Jos jätetila on lukittu, huolehdi lukkojen sulattamisesta.
Jos jäteastia on jo jäätynyt, siirrä se mahdollisuuksien mukaan sisälle sulamaan ennen
tyhjennystä.
Muista myös liukkauden torjunta ja lumityöt jäteastialle johtavalla kulkuväylällä!

Näin voit auttaa:

Suomen sääolot ovat vaihtelevat ja niihin me emme pysty vaikuttamaan.

Kiitos kun lajittelet!

Inspiroivaa joulun aikaa toivottaa RL-Palvelut Oy

Seuraamalla RL-Palveluita myös somessa, olet ajan hermolla mitä meille kuuluu. 
 Tiedotamme myös kanavissamme aktiivisesti ajankohtaisista asioista.


