
1. Joulukinkun paistorasvaa ei kuulu viemäriin tai vessanpönttöön

Kinkun paistorasva aiheuttaa hyytyessään pahoja tukkeutumisia taloyhtiön viemäriverkostossa. 
Tukkeumat puolestaan aiheuttavat usein hyvin laajoja ja kalliita vesivahinkoja. Joulukinkun pais-
torasvaa ei saa kaataa viemäriin tai vessanpönttöön. Myöskään muut ruoantähteet eivät kuulu 
pyttyyn.

Kinkkutemppu kerää kinkkurasvaa hyötykäyttöön usealla paikkakunnalla, lue lisää ja katso keräys-
paikat: www.kinkkutemppu.� 

2. Uuden vuoden tinat ovat vaarallista jätettä

Uuden vuoden tinat kannattaa käyttää uudelleen. Tinat sisältävät paljon lyijyä ja ovat näin ollen 
vaarallista jätettä. Niitä ei saa laittaa tavallisten roskien joukkoon. Jos et säilytä tai käytä tinoja 
uudelleen, vie ne vaarallisten jätteiden keräyspisteisiin. Keräyspisteiden sijainnit löytyvät osoit-
teesta www.kierratys.info

3. Lahjapapereita ei saa laittaa paperinkeräykseen

Lahjapaperit eivät useimmiten kelpaa keräyspaperin tai -kartongin joukkoon. Oikea paikka lahja-
papereille on energiajae- tai sekajäteastia.

Lajittele lahjojen kiiltävät muoviset käärenauhat sekajätteisiin. Paperinarut sopivat kartonki-
keräykseen. Nauharuusukkeet ja kankaiset lahjanauhat kannattaa säästää ja käyttää uudelleen.

4. Litistä pakkauslaatikot jäteastioihin äläkä täytä jäteastioita turhaan

Jouluaikaan taloyhtiön jäteastiat pursuavat yli äyräiden. Säilytä kuivat ja haisemattomat roskat 
hetken aikaa asunnossa ja vie ne taloyhtiön roskikseen jäteautojen käytyä, jolloin ne mahtuvat 
paremmin jäteastioihin. 

Helpota kaikkien asukkaiden joulua litistämällä pakkauslaatikot, ennen kuin viet ne jäteastioihin.

5. Ilotuliteiden kanssa on noudatettava varovaisuutta

Ilotulitusrakettien kanssa on noudatettava varovaisuutta! Ilotulitteita ei saa ampua parvekkeelta 
ja ne tulee suunnata poispäin rakennuksista, autoista ja ihmisistä. Käytetyt ja likaantuneet pah-
viset ilotulitepakkaukset kuuluvat seka- tai energiajätteeseen.
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6. Rikkoutuneet valosarjat erilliseen keräykseen

Tarkista jouluvalojesi kunto ennen niiden käyttöönottoa. Vaihda palaneet lamput uusiin välit-
tömästi. Älä käytä rikkinäisiä valoja, sillä ne voivat pahimmillaan aiheuttaa sähköiskun!

Käytä ulkona vain ulkokäyttöön tarkoitettuja valoja ja liitä ne ulkopistorasiaan. Varmista, että valo-
sarjan muuntaja sopii ulkokäyttöön. Ulkovaloja ei saa kytkeä esimerkiksi sisäpistorasiaan yhdistet-
tyyn jatkojohtoon.

Rikkoutuneet led -kynttilät ja valosarjat kuuluvat sähkö- ja elektroniikkakeräykseen. Keräyspisteet 
löytyvät osoitteesta www.kierratys.info

7. Joulukuuset kerätään jäteastioiden tyhjennyksen yhteydessä

Useimmissa kaupungeissa jätehuolto huolehtii kuusien poisviemisestä loppiaisen jälkeen. 
Tällöin voit jättää joulukuusen jäteastioiden yhteyteen siten, ettei se estä normaaleja jäteastioiden 
tyhjennyksiä. Jos taloyhtiössäsi ei ole järjestetty joulukuusien keräystä, kuusen voi viedä erilliselle 
kuusenkeräyspaikalle tai jäteasemalle, pilkkoa polttopuuksi tai palastella sekajäteastiaan.

8. Muista paloturvallisuus 

Jos poltat kynttilöitä tai ulkotulia, valvo niiden palamista. Tuli voi valvomattomana aiheuttaa 
vaaratilanteen hyvin nopeasti. Varmista, että asunnossa on toimiva palovaroitin.  Jos poltat ulko-
tulia, valvo myös niiden palamista. Ulkotulia ei saa sijoittaa puiselle kuistille tai muuten lähelle 
palavaa materiaalia.

9. Anna naapureille joulurauha

Taloyhtiön hiljaisuusaikoja kuuluu noudattaa myös jouluaikaan. Vältä siivousta, tamppausta, 
pyykkäystä tai muuta kovaäänistä työskentelyä joulurauhan aikana. Huolehdi, että myös per-
heesi ja lemmikkisi rauhoittuvat joulun viettoon. Muista toivottaa naapureillesi hyvää joulua, jos 
törmäät heihin pihalla tai rappukäytävässä!

10. Turvaa kotisi joululomaksi 

Pidä asuntosi asutun näköisenä, vaikka olisit poissa kotoa joululoman. Pyydä rivitalossa naapu-
ria tai ystävää lakaisemaan lumet oven edestä ja kerrostalossa varmistamassa, että postit ovat 
kokonaan postiluukusta sisääntyönnettyinä. Laita turvalukko kiinni. Varmista, että huollolla on 
turvalukon avain, jos loman aikana tulee tarve päästä asuntoon sisään.
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