
 

Biojätteet talteen 
ja ravinteet 

kiertoon

KODIN BIOJÄTEOPAS 



Nyt lajitellaan biojätettä!

Lajittele biojäte biojäteastiaan, 
jos kiinteistöllä on järjestettynä     
biojätteen erilliskeräys.

Biojätteen lajittelu keräysastiaan tai kompostoriin on tärkeää, 
koska erikseen lajiteltuna biojäte pystytään hyödyntämään ja 
kierrättämään. Jätevoimalassa märkä biojäte haittaa energiana 
hyödyntämistä.

Lakeuden Etapissa biojäte kierrätetään 
Ranu-maanparannusrakeeksi yhdessä 
puhdistamolietteiden kanssa. 

Kompostoinnista syntyy 
multaa, jota voi hyötykäyttää 
pihassa ja puutarhassa. 

Voit 
käyttää myös 

yhteistä kimppa-
astiaa naapureiden 

kanssa tekemällä 
kimppasopimuksen!

Kompostoi biojäte 
kompostorissa. 

Kaksi tapaa lajitella biojäte:

Mitä biojäte on?

Biojäte on kotikeittiössä ja 
ruuanlaitossa syntyvää elo- 
peräistä jätettä, esimerkiksi:

•   ruoantähteet

•   pilaantuneet elintarvikkeet

•   hedelmien ja vihannesten kuoret

•   kahvinporot, suodatin- ja teepussit

•   munankuoret, ruodot, luut 
ja kalanperkuujätteet

•   talouspaperit, lautasliinat 
ja nenäliinat kosteutta imemään!

2 3  



    Imeytä nesteet

•    Anna biojätteen jäähtyä ja 
kuivahtaa ennen pussiin 
laittamista. 

•    Imeytä erikseen biojätteen nesteet, 
liemet ja rasvat esimerkiksi 
sanomalehteen tai munakennoon.

•    Laita biojäteastian tai pussin 
pohjalle tyhjä munakenno, 
munakennon palasia tai 
sanomalehteä imemään 
kosteutta.

Pakkaa biojäte

•    Biojätteen voi kerätä suoraan 
umpinaiseen astiaan, jolloin sitä ei tarvitse 
erikseen pakata pussiin. Reiälliseen 
astiaan on hyvä laittaa biojätepussi.

•    Biojätteen lajittelua varten ei 
tarvitse erikseen 
ostaa biojätepus-
seja, vaan voit 
halutessasi käyt-
tää biojätepussina 
sanomalehdestä 
taiteltua tai muuta 
paperista pussia. 

Hanki biojäteastia keittiöön

•    Kodin biojäteastiaksi soveltuu 
esimerkiksi keittiön kaapissa, 
jätevaunussa tai tiskipöydällä 
säilytettävä helposti pestävä 
muoviastia. Astia voi yhtä hyvin olla 
umpinainen tai reiällinen. 

•    Reiällinen astia on ilmava ja kosteutta 
haihduttava, mutta vaatii suojaksi 
pussin.

•   Älä peitä astiaa liian tiiviillä kannella. 

•   Hyvin suojatusta ja säännöllisesti 
puhdistetusta biojäteastiasta ei tule 
hajuhaittoja.

Helpota biojätteen lajittelua 
kodin arjessa näillä vinkeillä!
 

Miten toimin 
kotikeittiössä? 
– vinkit sujuvaan 
lajitteluun

Huom! Biohajoavat muovipussit eivät sovellu Etapin 
biokaasulaitokseen, vaan suosittelemme paperipussia.
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Erilliskerätty biojäte käsitellään Lakeuden Etapin biokaasu
laitoksessa. Biojäte ja puhdistamoliete hyödynnetään 
biokaasuksi ja kierrätetään Ranumaanparannusrakeeksi. 

Mitä biojätteelle tapahtuu?

BIOKAASULAITOS

BIOKAASU
Biojäte

Poltettava
jäte

Biokaasu käytetään biokaasulaitoksen energiana. 
Laatusertifioitua Ranua voi käyttää viherkasvien  
ja viljan lannoitteena.

RANU- 
MAANPARANNUSRAE

ENERGIAA
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Näin teet kätevän biojätepussin tabloidista

Taita kolmasosa 
pussin sivuista 

sisään.

Käännä pussin yläreuna 
itsestäsi pois päin ja 

taita alaosa yläreunan 
taitteen alle. 

Avaa pussi ja muotoile 
astiaan sopivaksi. 

Taita toisesta reunasta 
noin kolmasosa sivua 
niin, että taitteen me-

nevät sisäkkäin. 

Lakeuden Etappi Oy    Laskunmäentie 15    60760 Pojanluoma

Asiakaspalvelu p. (06) 421 4900    arkisin klo 9–16    asiakaspalvelu@etappi.com    www.etappi.com

Lisätietoa 

nettisivuillamme:

 etappi
.com
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Irrota lehden niitit ja 
avaa lehti. Levitä sivut 
limittäin esimerkiksi 

kolmeen kahden sivun 
aukeamaan.
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Taita aukeamasta 

pussin yläreunaksi noin 
10 cm korkea taite. Käännä 
lehti ylösalaisin niin, että 
taite tulee vasten pöytää.


