
Biojätteen erilliskeräys
Kaatopaikalla ruokajäte mätänee ja aiheuttaa haital-
lista kaatopaikkakaasua. Siksi biojäte kuuluu lajitella 
erikseen muista jätteistä ja kierrättää. Kompostissa 
biojäte muuttuu hyödylliseksi, puhtaaksi puutarhamul-
laksi. Me kompostoimme biojätteen puolestasi!
Lajitteluvelvoite koskee käytännössä kaikkia yli 20 kg 
viikossa biojätettä tuottavia kiinteistöjä. Biojätteen voi 
kompostoida myös itse. Liikekiinteistöllä kompostointi 
vaatii tilavan varmatoimisen kompostorin ja erityisen 
huolellisen hoidon. Biojätteen kierrätys kohentaa ra-
vintolan imagoa modernina, luonnosta huolehtivana 
yrityksenä.

Biojäteastioiden sijoittaminen
Biojäte kerätään ruskeisiin 240 litran astioihin. Yhteen 
astiaan saa laittaa enintään 80 kg jätettä. Jos biojä-
tettä syntyy paljon, sille kannattaa hankkia viilennetty 
keräyskontti tai erillinen kylmäsäilytystila. Biojäteasti-
at sijoitetaan tavallisesti kiinteistön jätetilaan, jonne 
jätteenkuljettajalle on esteetön kulku. Hyvä sijoitus-
paikka on maan tasalla ja sateelta suojassa. Paikka on 
myös hyvä varustaa vesiletkulla ja viemäröinnillä asti-
oiden pesua varten.

Mitoitusesimerkkejä
Suurkeittiössä syntyy biojätettä n. 50-150 g/ruoka-an-
nos riippuen siitä, miten valmiina ravintola hankkii ruu-
at. Yhdestä kahvikupillisesta syntyy n. 20 g biojätettä.

Biojätteen lajittelu 
suurkeittiössä 
vaatii enemmän 
halua kuin aikaa
Suurkeittiössä biojätettäkin syntyy paljon joka 
päivä. Lajiteltuna ja kierrätettynä biojäte ei 
saastuta, vaan muuttuu puhtaaksi mullaksi.  
Luonnosta täytyy huolehtia, myös työpaikalla!

Puhtaus on tärkeää
Siistit astiat tekevät lajittelun miellyttäväksi ja tur-
valliseksi. Likaisten astioiden kansista ja reunoista voi 
kulkeutua likaa keittiiön.
Biojäteastiat on hyvä vuorata riittävän suurella biosä-
killä, joka suojaa niitä likaantumiselta ja talvella jää-
tymiseltä. Biojäteastioita ei saa pestä eikä säilyttää 
ravintolan keittiössä eikä sosiaalitiloissa.
Biojätteen erilliskeräilyssä olevilla kiinteistöillä pes-
tään biojäteastiat kaksi kertaa vuodessa. 
Biojäteastiaan ei saa laittaa nestemäisiä aineita eikä 
liian märkiä jätteitä. Nesteet voi valuttaa ensin viemä-
riin. Astian pohjalle voi laittaa jotain nestettä imevää, 
esimerkiksi munakennoja.
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KELPAA:
lihan- ja kalanperkeet, pienet luut, 
vihannesten ja hedelmien kuoret, 
käsipyyhkeet, likaiset muovittomat 
paperit

KELPAA:
käsipyyhkeet, voi- ja leivinpaperit, 
kahvinporot ja -suodattimet, 
munankuoret, munakennot

EI KELPAA:
lihas- tai muut nesteet, muovit, 
muovitetut paperit ja pahvit, metalli, 
lasi, suuret luut

KELPAA:
ruuantähteet, pienet luut, lautasliinat, 
hammastikut,munankuoret, 
hedelmänkuoret

EI KELPAA:
keitinrasvat ja ruokaöljyt 
(laitetaan eri keräykseen), nesteet

EI KELPAA:
juomanloput, jäät, tupakantumpit, 
muovi-  ja alumiinikääreet, maito- ym. 
tölkit, leviterasiat, jugurttipurkit, 
kertakäyttöastiat

RUUAN VALMISTUSESIKÄSITTELY

Biojätteisiin kelpaa kaikki maatuva.
Ei nesteitä, ei myrkkyjä, ei maatumatonta!

Biojätteiden lajitteluohje
Biojätteisiin kelpaa kaikki maatuva jäte, valuta biojätteistä pois nesteet!


