
joulun paistinrasvat polttoaineeksi

 
Kinkkutemppu piristää kolmannen kerran suomalaisten joulunviettoa tavoitteenaan 
kerätä ja kierrättää ennätysmäärä paistinrasvaa. Keräyspaikkojen määrää on lisätty 
erityisesti kaupunkien keskusta-alueilla ja niitä tuodaan myös Lapin hiihtokeskuksiin. 
Maailmanlaajuisesti ainutlaatuisella tempauksella havainnollistetaan kiertotalouden 
mahdollisuuksia ja säästetään sekä viemäriputkistoa että ympäristöä.

Suomalaiset syövät joka joulu noin 7 miljoonaa kiloa kinkkua, jonka paistamisen yhteydessä 
kotitalouksiin syntyy valtaisa määrä rasvajätettä. Putkiston tukkeutumisen välttämiseksi 
paistinrasvoja ei saa kaataa viemäriin, vaan ne tulee laittaa ensisijaisesti biojätteeseen tai jos 
tämä ei ole mahdollista, sekajätteeseen. 

Paistinrasvoille on keksitty myös hyödyllisempää käyttöä: niistä voidaan valmistaa uusiutuvaa 
dieseliä, joka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % perinteiseen fossiiliseen dieseliin 
verrattuna. Kotitaloudet pääsevät kokemaan kiertotalouden helppouden pakkaamalla käytetyt 
paistinrasvat kartonkitölkkeihin ja tuomalla ne keräyspaikkoihin. Lassila & Tikanoja toimittaa 
paistinrasvat keräyspaikoilta Honkajoelle käsiteltäväksi, ja tämän jälkeen Nesteen Porvoon 
jalostamolle, jossa rasvaa hyödynnetään uusiutuvan dieselin raaka-aineena. Yhden kinkun 
paistinrasvalla voi ajaa henkilöautoa jopa kolme kilometriä. 

Kinkkutemppu järjestetään nyt kolmannen kerran ja se haastaa mukaan kaikki suomalaiset. 
Tavoitteena on tuplata edellisvuoden osallistujamäärä ja saada mukaan 300 000 kotitaloutta. 
Keräysaika on 20.12.2018–7.1.2019, ja kierrätykseen kelpaavat kinkun paistinrasvan lisäksi 
myös esimerkiksi kalkkunan, kalan tai juuressipsien paistinrasvat. 

Kinkkutemppuun osallistuminen on erityisen helppoa, sillä paistinrasvan keräyspaikkojen 
määrä on kasvanut lähes sadalla viime vuodesta. Keräyspaikkoja on nyt 230 ja niiden 
määrää on lisätty varsinkin suurten kaupunkien keskustoissa. Valtaosa keräyspaikoista löytyy 
K-ruokakauppojen yhteydestä, jonka lisäksi paistinrasvoja voi toimittaa valikoitujen Neste-
asemien ja joidenkin kuntien jäteyhtiöiden keräyspisteisiin.

”Kinkkutemppu on todiste siitä, että kiertotalous voi olla hauskaa ja helppoa. Viime vuonna 
suomalaiset ylittivät odotuksemme, ja nyt on aika nostaa rimaa entisestään. Olemme 
tuoneet lisää keräyspaikkoja sinne, missä suomalaiset viettävät jouluna aikaa ‒ esimerkiksi 
kaupunkien keskustoihin ja Lapin hiihtokeskuksiin. Toivomme, että tämä innostaa yhä 
useamman kierrättämään kotiin kertyneet paistinrasvat. Tavoitteemme 300 000 osallistuvasta 
kotitaloudesta on kunnianhimoinen, mutta olemme varmoja, että se on saavutettavissa”, kertoo 
Kemianteollisuus ry:n valmiuspäällikkö Petri Ahola-Luttila.

Vuonna 2016 Kinkkutemppuun osallistui 40 000 kotitaloutta, ja vuonna 2017 jo yli 145 000 
kotitaloutta kierrätti kinkun paistinrasvat uusiutuvaksi dieseliksi. Yhteensä rasvaa kertyi 
viime vuonna huikeat 44 tonnia – tästä määrästä jalostettu polttoaine riittäisi 14 matkaan 
henkilöautolla maapallon ympäri. 

Kinkkutemppu kierrättää taas
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Kinkkutempun toteuttavat  suomalaisten kanssa:

Lisätietoa: 
Petri Ahola-Luttila, Kemianteollisuus, valmiuspäällikkö
Puhelin: 040-849 5920, petri.ahola-luttila@kemianteollisuus.fi
 

Kinkkutemppu on Kemianteollisuuden aloitteesta syntynyt yhteisprojekti, joka tuo kiertotaloutta lähemmäksi 
kuluttajien arkea konkreettisen esimerkin avulla. Kuluttajia pyydetään palauttamaan kinkunpaistosta 
yli jääneet rasvat kierrätyspaikoille ja siitä valmistetaan Neste MY uusiutuvaa dieseliä Nesteen Porvoon 
jalostamolla. Kinkkutemppu-kampanjan tavoitteena on saada mukaan 300 000 suomalaista kotitaloutta. 
Kinkkutemppu lahjoittaa 20 000 euroa vähävaraisia perheitä tukevalle Hopelle. Kemianteollisuuden lisäksi 
Kinkkutempussa ovat mukana Neste, Lassila & Tikanoja, Honkajoki, K-ryhmä, Suomen Pakkauskierrätys 
RINKI, Atria, HKScan, Snellman, Maa- ja kotitalousnaiset, Suomen Kiertovoima KIVO ja kuntien jätelaitokset, 
Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP.

Joulun paistinrasvat voi tänäkin vuonna kierrättää hyvään tarkoitukseen, sillä Kinkkutemppu-
kampanja lahjoittaa 20 000 euroa Hope ry:lle keräyksen päätyttyä. Hope ry tukee 
vähävaraisia perheitä taloudellisesti ja välittämällä perheille esimerkiksi käytettyjä vaatteita ja 
harrastusvälineitä. Joulun aikaan Hope ry:n lahjat tulevat erityisen suureen tarpeeseen.
 
Suomalainen kiertotalousosaaminen on maailman kärkeä, eikä Kinkkutemppua samassa 
mittakaavassa pystyttäisi toteuttamaan missään muualla maailmassa. Kinkkutemppu tehdään 
14 toimijan yhteistyönä. Kinkkutemppu on oiva esimerkki kiertotaloudesta, jossa uudenlaiset 
kumppanuudet ja yhteistyö ovat tärkeässä roolissa.
 
Lisätietoa kampanjasta löydät osoitteesta www.kinkkutemppu.fi. 
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