
Kodin
biojäteopas

- Ympäristösi 

hyväksi -

Lajittele
oikein!



ErilliskErätty biojätE hyö-
dynnetään Lakeuden Etapin 
biokaasulaitoksessa. Bio-
jätteestä ja puhdista-
molietteestä tuote-
taan biokaasua ja 
Ranu-maan- 
parannusraetta.

Biojätteen 
jatkokäsittely

Valuta nesteet
Valuta ruoantähteistä nesteet ennen kuin 
laitat ne biojäteastiaan. Biojätepussin poh-
jalle voit laittaa myös käytettyä talouspa-
peria tai pahvisen munakennon palan sito-
maan ylimääräistä kosteutta.

Pakkaa oikein
Biojätettä ei tarvitse pakata, mutta sen voi 
niin halutessaan pakata sanomalehdestä 
taiteltuun pussiin. Kodin biojäteastian voi 
suojata myös paperipussilla, munakennol-
la, muropaketilla tai vastaavalla.

HuoleHdi PuHtaudesta
Hyvin suojatusta ja säännöllisesti puhdis-
tetusta biojäteastiasta ei tule hajuhaittoja. 
Älä peitä astiaa liian tiiviillä kannella. Kan-
tena voit käyttää vaikkapa sanomalehteä.

ei muita jätteitä
Älä laita biojäteastiaan muita kuin 
biojätteitä.

Kotitalouksien jätemäärästä noin 
kolmannes on biojätettä. Biojätteen 
määrään voit kotona vaikuttaa vii-
sailla valinnoilla ja ostamalla vain sen 
verran ruokaa kuin tarvitset.

Lajittele syntyvä biojäte taloyhtiön bio- 
jäteastiaan, jos kiinteistöllä on järjestetty 
biojätteen erilliskeräys.

Omakotitaloille Lakeuden Etappi  
suosittelee ensisijaisesti biojätteen 
kompostointia. Löydät lisää tietoa  
kompostoinnista Etapin nettisivuilta.

 Mikäli kompostointiin ei kiinteistöllä ole 
mahdollisuutta, voit laittaa biojätteen 
kodin poltettavan jätteen jäteastiaan, 
josta se päätyy jätevoimalaan energiana 
hyödynnettäväksi yhdessä muun jätteen 
kanssa.

Biojätteen lajittelu 
on hyödyllistä ja helppoa

Biojäte lajitellaan siellä, 
missä sitä syntyy eli 
kodin keittiössä

kodin biojätEastiaksi soveltuu esi-
merkiksi keittiön kaapissa tai jätevaunussa 
säilytettävä helposti pestävä muoviastia. 
Astian valinnassa kannattaa huomioida 
sen helppokäyttöisyys ja puhdistettavuus.

Biojätteen erilliskeräys
biojätE ErilliskErätään isoim-
milta taloyhtiöiltä. Biojätteen ke-
räykseen on mahdollista liittyä va-
paaehtoisesti, kun kysymyksessä 
on vähintään 5 kiinteistön kimppa 
ja astia sijaitsee jäteauton 
tyhjennysreitillä.

kuinka toimin?

katso ohjE:

   www.etappi.com/fi/jateneuvonta/

lajitteluohjeet/biojate 

Biojätettä ovat:

     ruoantähteet ja muut elintarvikkeet

     pilaantuneet elintarvikkeet, hedelmien 
ja vihannesten kuoret

     kahvin porot, suodatin- ja teepussit

     munankuoret, ruodot, luut 
ja kalanperkuujätteet

     talouspaperit, lautasliinat ja nenäliinat

tee sanoma- 

lehdestä

biojätepussi
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kun lajittelet 
biojätteen oikein, 

se päätyy 
hyödynnettä- 

väksi. 
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- Ympäristösi hyväksi -

Pieni teko voi olla suuri 

– kun kierrätät biojätteet!


