Hei, me kompostoidaan!
Laura Eklund, Laura Hänninen, Anne Puolanne & Outi Vinter (HAMK)

Ruoantähteet, pihan lehdet sekä muu kasvijäte muutetaan mullaksi kompostorin avulla. Levittämällä
kompostimultaa pihalle, saadaan ravinteet takaisin luontoon ja puutarhan kasvit kiittävät! Kompostointi
on myös kivaa yhdessä puuhastelua! Tiedätkö jo, mitä kompostoriin voi laittaa?
KYLLÄ:
biojätteet, talouspaperi

EI:
maatumaton roska, kuten
muovi, lasi ja metalli

Kun olet herkutellut banaanin, heitä kuoret kompostoriin, niin me kompostin
ystävät pääsemme hommiin.
Me ensimmäisen asteen kuluttajat
syömme kompostiin laitettua kasvimateriaalia. Meitä sanotaan myös
hajottajiksi!

Sienet ja bakteerit

Siirat
“Saatamme käpertyä rullalle, jos koemme olevamme
vaarassa!”

Lahottajapunkit

“Talon rakenteisiin meitä
sädesieniä ei haluta, mutta
kompostissa
olemme
hyviksiä!”

Madot

“Meitä ihmisen ei tarvitse
pelätä, sillä olemme kasvissyöjiä.”

“Olemme niin tehokkaita
maanparantajia, että meitä
kutsutaan puutarhurin parhaiksi ystäviksi!”

Kaksoisjalkaiset
“Nimemme on vaatimaton,
sillä oikeasti meillä saattaa
olla jalkapareja 20-375
kappaletta!”

Kotilot
“Syömme kompostorissa
kuollutta kasvimateriaalia,
mutta varo: saatamme
joskus harhailla myös puutarhan puolelle kukkien ja
salaattien äärelle.”

Hyppyhäntäiset
Jos sinä
päämään
suhteessa
me, voisit
talon yli!”

pystyisit hypyhtä korkealle
kokoosi kuin
hypätä kerros-

Petopunkit

Laaka- & sukkulamadot

“Me kompostissa ja puutarhassa elävät petopunkit
autamme syömällä kasvien
tuholaisia - emme sinua .”

“Monessa muussa paikassa meistä on harmia, mutta kompostissa olemme
apulaisia!”

Me kolmannen asteen kuluttajat olemme nopealiikkeisiä petoja ja syömme toisen asteen kuluttajia.
Autamme myös ilmastoimalla kompostia!

Juoksujalkaiset
“Ulkomaiset lajitoverimme
voivat olla ihmisille myrkyllisiä. Suomessa olemme
vaarattomia - ja hurjan vikkeliä.”

“Tadaa, multaa tuli!”

Kovakuoriaiset
“Olemme isoin hyönteislahko - meistä löytyy niin kasvissyöjiä kuin petojakin.
Meillä on lähes aina 2 paria
siipiä: ensimmäiset suojana
ja toiset lentämistä varten.”

Me toisen asteen kuluttajat
nopeutamme kompostointia sekoittamalla
jätettä. Lisäksi herkuttelemme syömällä hajottajia ja heidän jätteitään, joskus myös
kasvismateriaalia.

Valeskorpionit
“Meillä on samanlaiset
sakset kuin skorpionilla,
mutta ei myrkkypistintä.
Olemme niin pieniä, ettemme edes pysty nipistämään sinua.”

Hämähäkit
“Meitä pelätään Suomessa
ihan turhaan! Syömme
suurella ruokahalulla puutarhan tuholaisia.”

