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Kompostori
on säiliö, jossa kompostoidaan.

Komposti
on orgaanista jätettä,
jota elävät organismit hajottavat.

Kompostointi
on sitä, kun bio- tai 
puutarhajäte hajoaa ravinteiksi.



Biohajoaminen on prosessi, jossa orgaaniset yhdisteet 
hajoavat hapellisissa olosuhteissa pieneliöiden toiminnan 

seurauksena yksinkertaisemmiksi aineiksi kuten 

hiilidioksidiksi (CO₂), vedeksi (H2O) ja ammoniakiksi (NH3).

Kompos1ssa tapahtuva jä8eiden 
muu8uminen mullaksi on 

biohajoamista.



Kompostoinnin hyödyt

HUOM: Käymäläjätteen kompostointi on rajattu selvityksen ulkopuolelle.



Kompostoinnin hyödyt
• Ekologinen teko, joka tuo myös taloudellista säästöä

• Kompostoimalla orgaaninen jäte palautetaan takaisin luontoon eli ravinteet palautuvat 
osaksi luonnon kiertokulkua mahdollistamaan luonnon uutta kasvua
• Ravinnepitoisuus riippuu kompostoidusta jätteestä: eniten ravinteita on elintarvike- ja käymäläkompostissa, 

puutarhajäte on ravinneköyhempää. Kompostianalyysi kertoo tarkan ravinnepitoisuuden.

• Sisältää myös kasveille tärkeitä hivenaineita (rauta, mangaani, sinkki, kupari, boori, molybdeeni, kloori)

• Kompostin ravinteet ovat hidasliukoisia ja vaikuttavat maassa pitkään

• Aktivoi maaperän pieneliötoimintaa

• Koti mm. pieneliöille, bakteereille, sienille, lieroille ja kovakuoriaisille

• Humus/kompostimulta lannoittaa ja toimii pitkäkestoisena maanparannusaineena

• Ei tarvetta biojätteen erilliskeräykselle, sillä jätteet käsitellään syntypaikalla (säästöt 
jätemaksuissa ja kuljetuspäästöissä)

• Biojäte ei kulkeudu polttoon sekajätteiden mukana 

• Märän biojätteen lämpöarvo ei ole erityisen hyvä: mädätys on parempi keino saada biojätteestä energiaa ja 
kompostointi helppo keino saada ravinteet kiertoon

• Samalla sekajätteiden tyhjennysväli pidentyy = säästöt rahassa ja kuljetuspäästöissä

Biojätteen osuus
39 % (61 kg)

Sekajätettä
157 kg/asukas

(pk-seutu, v. 2018)

Lähteet: [1] h8ps://www.hsy.fi/sites/Esi8eet/Esi8eetKatalogi/Rapor1t/Paakaupunkiseudun_seka-ja_bioja8een_koostumus_vuonna_2015.pdf , [2] h8ps://www.ekokymppi.fi/media/ohjeet-ja-esi8eet/kompostoin1/kompostoin1opas_a5-
011116_web.pdf , [3] h8ps://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun_sekaja8een_koostumus_2018.pdf, [4] h8ps://www.kiitoskunlaji8elet.fi/jatelaji/biojate/

2015: 177 kg/asukas,
biojäte 37 % = 64,8 kg

https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/Raportit/Paakaupunkiseudun_seka-ja_biojatteen_koostumus_vuonna_2015.pdf
https://www.ekokymppi.fi/media/ohjeet-ja-esitteet/kompostointi/kompostointiopas_a5-011116_web.pdf
https://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun_sekajatteen_koostumus_2018.pdf
https://www.kiitoskunlajittelet.fi/jatelaji/biojate/


Kompostoinnin hyödyt euroissa

Alkusijoitus maksaa (lämpö)kompostorin verran (200-500 €, 200-400 l).

Säästöä syntyy niin uuden mullan ostamisen vaivassa kuin ajokilometreissä.

Jätehuoltokulut pienentyvät, lukemat alla.
(Helsinki, 240l-astia, edullisimman vaihtoehdon mukaan, sis. alv 24%)

Lähteet: [1] julkaisu.hsy.fi/jatehuollon_hinnasto_2019.html#c8xa8bTqZ2, [2] h8ps://www.taloon.com/kompostorit/3003/dg, [3]

h8ps://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38383/SY_39_2008.pdf?sequence=5&isAllowed=y h8p://1lastokeskus.fi/1l/jate/2017/13/jate_2017_13_2019-01-09_1e_001_fi.html?ad=no1fy

Jätehuolto-
ratkaisut

Vuosi-
kulut €

Pelkkä 

sekajäte
204,36

Seka- ja 

biojäteastia
252,60

Sekajäte ja 

kompostori
49,28

Sekajäteastia:
- tyhjennys joka toinen viikko: 204,36€/vuosi
- tyhjennys joka 8. viikko: 49,28€/vuosi

(edellyttää bioastiaa/kompostointia)

Biojäteastia:
- tyhjennys joka toinen viikko: 203,32€/vuosi

HUOM. Erittäin vähän jätettä tuottavat ja 
kompostoivat 1-2 hengen pienkiinteistöt sekajäte

(140l astia):
- 1-2 tyhjennystä vuodessa: 34,51€/vuosi

Biojätteistä:

• 90 % kompostointi tai 
mädätys (käyttö maanparannus-
aineena/viherrakentamisessa)

• 9,6 % energiatuotanto  (biokaa-
su, sähkö, lämpö)

• 0,4 % kaatopaikka

https://julkaisu.hsy.fi/jatehuollon_hinnasto_2019.html
https://www.taloon.com/kompostorit/3003/dg
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38383/SY_39_2008.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://tilastokeskus.fi/til/jate/2017/13/jate_2017_13_2019-01-09_tie_001_fi.html?ad=notify


On mukava yhdessä perheen tai 
vaikkapa naapureiden kanssa:

- oppia luonnosta eliöitä seuraamalla
- hoitaa kompostia ja hämmästyä 
kompostoinnin ihmeestä 
- seurata, kuinka hyvin kasvit kasvavat 

kompostimullan voimin
- tietää tekevänsä hyvää luonnon 
puolesta

Kummelien tietoisku: "Kummelit ja kompostointi" 
(Youtube, 00:32)
https://www.youtube.com/watch?v=ZCtK5nVDdic

… Ja onhan kompostoin\ kivaa!

https://www.youtube.com/watch?v=ZCtK5nVDdic


Miten kompos\ syntyy?



Miten komposti syntyy?
• Komposti on orgaanista jätettä, jota bakteerit, sienet, lierot ja pieneliöt 

hajottavat
• prosessissa syntyy vettä, hiilidioksidia, ravinteita ja lämpöä

à lopputuote on kompostimultaa

• Puutarhajätettä voi kompostoida kasassa, kehikossa tai 
kompostorissa. Kotijätteelle tulee olla jyrsijäeristetty kompostori

• Kompostoinnin onnistumiseksi tarvitaan happea, ravinteita sekä 
kosteutta ja lämpöä
• Täydellinen kompostori on oikeaoppisesti lämpöeristetty, kuohkea (muttei harva!), 

kostea (muttei märkä!) sekä sisältää oikeassa suhteessa typpeä (esim. talousjätteet, 
ruoho) ja hiiltä (esim. syyslehdet, puuhake)

Lähteet: [1] www.biolan.fi/ar1kkelit/kompostoin1/mita-kompostoin1-on, [2] www.biolan.fi/ar1kkelit/kompostoin1/kompos1n-perustarpeet, [3] h8p://www.ymparistoopas.com/kompostoin1/, 

[4] h8p://www.materiaalitkiertoon.fi/download/noname/%7B8C8DEF06-2A50-4EDD-8F79-E005C45FEEA6%7D/142155

1. Lämpenemisvaihe

• pari päivää
• bakteerit ja sädesienet nauttivat mm. sokereita 

ja valkuaisaineita, komposti happamoituu

2. Kuumavaihe

• joitain viikkoja
• lämpö +30-+50°C ja ensimmäisen vaiheen 

hajottajat poistuvat, tilalle saapuvat kuumiin 

oloihin erikoistuneet hajottajat, jotka nauttivat 
helposti hajoavia ravintoaineita

• lämpötila voi nousta jopa +85°C
• happamuus tasoittuu

3. Jäähtymisvaihe

• jopa useita kuukausia
• helpon ravinnon huvetessa lämpötila laskee 

ja vaikeasti hajotettavia jätteitä saapuvat 

hajottamaan mm. sienet ja sädesienet, 
myös lieroja saattaa ilmestyä

• humus muodostuu
• valmiin kompostin pH on lähellä neutraalia

87 800
biojäte

228 000
puutarha

Arvio kotitalouksien 
kompostointimääristä

2017 (t/a)

Käymisprosessi:

https://www.biolan.fi/artikkelit/kompostointi/mita-kompostointi-on
http://www.biolan.fi/artikkelit/kompostointi/kompostin-perustarpeet
http://www.ymparistoopas.com/kompostointi/
http://www.materiaalitkiertoon.fi/download/noname/%7b8C8DEF06-2A50-4EDD-8F79-E005C45FEEA6%7d/142155


Kompos\n ystävät

BakteeritSädesienetSienet, 

homeet

Madot 
(mm. kastemato, 

änkyrimato)

Tuhatjalkaiset
(erityisesP kaksois-

jalkaiset)

Punkit 
(mm. sammalpunkki)

Siirat (mm. 

tarhasiira eli 
saunamaija)

Hyppyhäntäiset

Kaikilla kompostin ystävillä on roolinsa kompostin ekosysteemissä 

Ensimmäisen asteen 
kuluttajat syövät 

kompostiin laitettua 
kasvimateriaalia

Toiseen asteen kuluttajat 
syövät ensimmäisen asteen 
kuluttajia ja heidän jätteitään

Kolmannen asteen kuluTajat ovat 

nopealiikkeisiä petoja, jotka syövät 

toisen asteen kulu8ajia

Etanat

Kovakuoriaiset 
(mm. maakiitäjäinen)

Tuhatjalkaiset
(erityisesti juoksu-

jalkaiset)

Hämähäkit

Valeskorpionit

Petopunkit Laakamadot Sukkulamadot

Lähteet: [1] Petopunkin kuva: h8ps://openlearning.une.edu.au/LivingSoils/index.php?u=module01/mites.htm, [2] Laakamadon kuva: h8ps://animalcorner.co.uk/animals/flatworms/, [3] Sukkulamadon kuva: 

h8ps://www.canr.msu.edu/news/plant_parasi1c_and_beneficial_nematode_distribu1on, [4] Punkin kuva: h8ps://www.smnk.de/en/collec1ons/zoology/oriba1da/, [5] Muut kuvat 
h8ps://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/matotaulu_ja_info_koululaisille5-9lk.pdf, [6] h8ps://www1.nyc.gov/assets/dsny/docs/1p-sheet-decomposer-id-cpts-id-f.pdf

https://openlearning.une.edu.au/LivingSoils/index.php?u=module01/mites.htm
https://animalcorner.co.uk/animals/flatworms/
https://www.canr.msu.edu/news/plant_parasitic_and_beneficial_nematode_distribution
https://www.smnk.de/en/collections/zoology/oribatida/
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/matotaulu_ja_info_koululaisille5-9lk.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/dsny/docs/tip-sheet-decomposer-id-cpts-id-f.pdf


Kompostin ystävät tarkemmin

Bakteerit - Yksisoluisia mikroskooppisen pieniä eliöitä eli mikrobeja, 
maapallon vanhimpia. Kompos1ssa orgaanista ainesta hajo8avat 
kolmenlaiset bakteerit: psykrofiiliset (matalan lämpö1lan bakteerit), 
mesofiiliset (4,4-43,3°C) ja termofiiliset (40-93,3 °C). 

Etanat - Kuuluvat maanilviäisiin, Suomessa tavataan 22 lajia. Syövät 
sienirihmastoa ja lahoavaa sekä tuore8a kasviaineista, eli kompos1sta 
pihalle levitessään mahdollises1 siis haitaksi.

Hyppyhäntäiset - Suomessa tava8u yli 200 lajia, tunnistus vaa1i 
mones1 mikroskooppia. Sekä koko, väri e8ä muoto vaihtelevat 
suures1. Pienen koppakuoriaisen näköisiä. Osalla hyppyhän1äisistä on 
hyppyhanko, jonka avulla pystyy hyppäämään jopa 20 senumetrin 
korkeudelle ilmaan. Suuri osa lajeista lahoavan kasviaineksen ja 
sienirihmaston syöjiä, harmi8omia puutarhassa.

Hämähäkit (Spiders) - Kaksiosainen ruumis ja kahdeksan jalkaa. 
Syövät tuholaisia puutarhasta ja joskus ruokailevat myös kompos1ssa.

Kovakuoriaiset (Beetles) - Erilaisia kuoriaisia on satoja lajeja. 
Kuoriaiset ovat hyviä lentäjiä ja monet pörisevät kovaäänisesti 
lentäessään. Aikuiset kuoriaiset vierailevat kukilla, toukat elelevät 
maassa, lahoavassa puussa tai kompostissa. Suurin osa on 
mädäntyvän kasviaineksen tai juurien ja lehtien syöjiä, mutta 
muutamalle lajille kelpaavat myös muiden hyönteisten toukat.

Laakamadot ja sukkulamadot - Sukkulamatoja tunnetaan noin 30 000 
lajia, mutta niiden todellisen lajimäärän arvioidaan olevan lähempänä 
puolta miljoonaa. Ruumis on jaokkeeton ja sen vahva ulkopinta suojaa 
matoa kuivumiselta. Sukkulamadot elävät kosteassa maassa ja niin 
makeissa kuin suolaisissakin vesissä. Osa sukkulamadoista on loisia, 
toiset ovat hajottajia.

Madot - eli lierot, joita on monia erilaisia. Suomessa parhaimmillaan
jopa 200 yhdellä neliömetrillä maata. Lierojen uloste sisältää paljon
ravinteita ja on todella hyväksi maaperälle.

Lähteet: [1] Kuvat: katso edellinen sivu, [2] https://www1.nyc.gov/assets/dsny/docs/tip-sheet-decomposer-id-cpts-id-f.pdf, [3] http://www.eulesstx.gov/composting/bc_physical.htm, [4] https://web.extension.illinois.edu/homecompost/science.cfm, [5] 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/07/26/cityluonto-kasteliero-kaupungin-innokkain-puutarhuri, [6] https://sfyl.ifas.ufl.edu/sarasota/natural-resources/waste-reduction/composting/what-is-composting/meet-your-composting-team/composting-organisms/

, [7] https://homeguides.sfgate.com/nematodes-compost-78542.html, [8] https://biobagworld.com/fi/ymparisto/kompostointi/, [9] http://www02.oph.fi/etalukio/biologia/kurssi1/kasvit_selkarangattomat.html, [10] https://ötökkätieto.fi/ [11] 
https://sites.google.com/site/pienetotukset/maaperaen-pikkuelaeimiae/hyppyhaentaeiset [13] http://www.naturalehti.fi/2017/03/03/hyonteisten-talvi/

https://www1.nyc.gov/assets/dsny/docs/tip-sheet-decomposer-id-cpts-id-f.pdf
http://www.eulesstx.gov/composting/bc_physical.htm
https://web.extension.illinois.edu/homecompost/science.cfm
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/07/26/cityluonto-kasteliero-kaupungin-innokkain-puutarhuri
https://homeguides.sfgate.com/nematodes-compost-78542.html
https://biobagworld.com/fi/ymparisto/kompostointi/
http://www02.oph.fi/etalukio/biologia/kurssi1/kasvit_selkarangattomat.html
https://%C3%B6t%C3%B6kk%C3%A4tieto.fi/
https://sites.google.com/site/pienetotukset/maaperaen-pikkuelaeimiae/hyppyhaentaeiset
http://www.naturalehti.fi/2017/03/03/hyonteisten-talvi/


Kompos\n ystävät tarkemmin (jatkuu)

Punkit – Hämähäkkieläimiin kuuluva alaluokka, maailmassa yli 54 000 
lajia, Suomessa 1 500. Kompostissa tavataan mm. sammal- ja 
petopunkkeja, joista molemmat ovat erittäin hyödyllisiä. 
Sammalpunkit ovat tehokkaita hajottajia, niitä vilisee maaperässä 
tuhansittain. Petopunkit taas syövät muita punkkeja ja hyönteisiä, niitä 
käytetään biologisessa torjunnassa sekä kasvihuoneissa että 
avomaalla.

Sienet ja homesienet – Muodostuvat sienirihmastosta eivätkä pysty 
yhteyttämään. Saavat ravintonsa erittämällä entsyymejä, jotka 
hajottavat eloperäisiä molekyylejä, kuten tärkkelystä, selluloosaa ja 
ligniiniä yksinkertaisemmiksi aineiksi. Samalla vapauttavat 
ravintoaineita takaisin luontoon uudelleenkäytettäväksi.

Siirat (woodlouse) – Litteä 8-jaokkeinen ruumis ja 7 raajaparia. Syövät 
kompostoinnin loppuvaiheessa jäljelle jäänyttä mädäntynyttä kasvi- ja 
puumateriaalia. Osa menee kerälle koskettaessa, joten niitä 
kutsutaankin englanniksi nimellä “roly polies”.

Sädesienet – Käy8ävät ravinnoksi jä8een sisältämiä sokereita ja 
valkuaisaineita, ja hajo8avat myös vaikeas1 pilko8avaa ainesta kuten 
puuta. Kompos1ssa hyvä ju8u, vaikka et ko1isi näitä haluaisikaan.

Tuhatjalkaiset:

o Kaksoisjalkaiset (Millipedes) – Hajo8ajia. Matomainen jaokkeista 
koostuva ruumis, ja useimmissa jaokkeista kaksi paria lyhyitä 
raajoja, lajista riippuen 20 - 375 paria. Pistemäisiä silmiä nolla tai 
jopa 90. Menevät rullalle uha8una.

o Juoksujalkaiset (CenPpedes) – Petoja. Li8eitä, useista jaokkeista 
koostuvia eläimiä, joiden jokaisessa jaokkeessa on yksi pari jalkoja. 
Aina pariton määrä jalkapareja (täysikasvuisena 15-181). 
Pistesilmät, joita on 0-600. Osa ulkomaalaisista lajeista ihmiselle 
myrkyllisiä.

Valeskorpionit – Useita samannäköisiä lajeja, joilla pitkät eturaajat, 
joissa on suuret sakset. Koko 1,5-6.0 mm. Elää kuivan ja lahoavan 
puuaineksen suojissa, saalistaa pieniä selkäranga8omia ja muita 
pikkuotuksia.

Lähteet: [1] Kuvat: katso edellinen sivu, [2] https://www1.nyc.gov/assets/dsny/docs/tip-sheet-decomposer-id-cpts-id-f.pdf, [3] http://www.eulesstx.gov/composting/bc_physical.htm, [4] https://web.extension.illinois.edu/homecompost/science.cfm, [5] 

https://www.apu.fi/artikkelit/maan-hiljaiset, [6] https://sfyl.ifas.ufl.edu/sarasota/natural-resources/waste-reduction/composting/what-is-composting/meet-your-composting-team/composting-organisms/, [7] 

https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/vaitos/muurahaiskeoilla-avainasema-maaperan-hyotypunkkien-lajinkirjon-yllapidossa, [8] https://ötökkätieto.fi/

https://www1.nyc.gov/assets/dsny/docs/tip-sheet-decomposer-id-cpts-id-f.pdf
http://www.eulesstx.gov/composting/bc_physical.htm
https://web.extension.illinois.edu/homecompost/science.cfm
https://www.apu.fi/artikkelit/maan-hiljaiset
https://sfyl.ifas.ufl.edu/sarasota/natural-resources/waste-reduction/composting/what-is-composting/meet-your-composting-team/composting-organisms/
https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/vaitos/muurahaiskeoilla-avainasema-maaperan-hyotypunkkien-lajinkirjon-yllapidossa
https://%C3%B6t%C3%B6kk%C3%A4tieto.fi/


Maan eliöiden hyödylliset työt

TOIMINTA MITÄ TAPAHTUU

Hajotus Muuttavat eloperäiseen ainekseen sitoutuneet ravinteet kasveille käyttökelpoiseen muotoon

Maan eliöiden hengitys Pieneliöt vapauttavat hiilidioksidia, jota kasvit voivat käyttää yhteyttämiseen

Lima-aineiden muodostus Pieneliöt tuottavat lima-aineita ja rihmastoja, jotka vahvistavat maan mururakennetta

Antibiootit ja hormonit Pieneliöiden erittämät aineet vastustavat kasvitautien aiheuttajia

Haitallisten aineiden hajotus Pieneliöt hajottavat haitallisia aineita, esimerkiksi torjunta-aineita

Lierojen toiminta
Lierot lisäävät maan ilmavuutta, kuohkeutta ja vedenläpäisykykyä sekä tehostavat pieneliöstön hajotustoimintaa. Lisäksi ne tuottavat 

runsasravinteista 'lantaa'

Mykorritsasienet
Monien luonnonkasvien ja viljelykasvien, kuten mansikan ja sipulin, juuresta on löydetty mykorritsasieni, joka helpottaa isäntäkasvin 

ravinteiden saantia

Biologinen typensidonta Typensitojabakteerit sitovat ilmakehän typpeä kasveille käyttökelpoiseen muotoon

Taulukko sisältää hajotustoiminnan lisäksi muita hyötyjä pieneliöistä maaperälle:
(kopioitu Ruokatieto-yhdistyksen sivuilta)

Lähteet: [1] h8ps://www.ruoka1eto.fi/ruokakasvatus/ruokaketju-ruuan-matka-pellolta-poytaan/luonto/maapera/eloperainen-aines-hajoaa-maassa

https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokaketju-ruuan-matka-pellolta-poytaan/luonto/maapera/eloperainen-aines-hajoaa-maassa


Miten aloitan kompostoinnin?



Mitä voin kompostoida?

Näitä kompostiin:

§ Kompostiin käy kaikki kotitaloudessa ja pihalla syntyvä eloperäinen jäte (tuholaisia houkuttelevat 
jätteet vain eristettyyn kompostiin)

§ Jätteiden pilkkominen helpottaa mikrobien toimintaa ja edistää maatumista

§ Toimivan kompostin 35-55 asteen lämpötila tuhoaa taudinaiheuttajia ja siemeniä

Biojätekomposti (eristetty lämpökompostori)

Kaikki ruoantähteet, myös kypsennetyt

Kahvin ja teen porot suodatinpusseineen

Munankuoret, kalanperkeet, hiukset, höyhenet

Talouspaperi, lautasliinat, munakennot

Kotieläinten jätökset ja häkkien siivousjätteet

Lehtikomposti (eristämätön rakenne)

Kasvien osat; lehdet, ruoho, naatit

Hedelmien ja vihannesten kuoret, marjojen perkuujäte

Haketetut ja silputut oksat sekä kukkavarret 

Kuivatut rikkaruohot

Pieniä määriä lantaa ja kanankakkaa (ravinteena)

þ

Lähteet: [1] https://www.kiertokapula.fi/jatehuolto/kompostointi/keittiojatteen-kompostointi/, [2] https://www.ekokymppi.fi/media/ohjeet-ja-esitteet/kompostointi/kompostointiopas_a5-011116_web.pdf, [3]  

https://puutarha.net/artikkelit/7949/mita_kompostiin_saa.htm, [4]  https://www.jatekukko.fi/materiaalipankki/kompostointi.html , [5]  https://www.martat.fi/marttakoulu/puutarha/puutarhan-tyot/puutarhajatteen-kompostointi/

https://www.kiertokapula.fi/jatehuolto/kompostointi/keittiojatteen-kompostointi/
https://www.ekokymppi.fi/media/ohjeet-ja-esitteet/kompostointi/kompostointiopas_a5-011116_web.pdf
https://puutarha.net/artikkelit/7949/mita_kompostiin_saa.htm
https://www.jatekukko.fi/materiaalipankki/kompostointi.html
https://www.martat.fi/marttakoulu/puutarha/puutarhan-tyot/puutarhajatteen-kompostointi/


Kompostiin ei saa laittaa:

§ Epäorgaanista ainesta; muovia, lasia, metallia tai tekokuituja, esim. pölynimurin pusseja, 
tupakantumppeja, vaippoja, värillistä mainospaperia

§ Hyönteis- tai muilla myrkyillä käsiteltyjä kasveja, kyllästettyä puuta, maaleja, öljyjä, liuottimia

§ Tuhkaa tai kalkkia (muuttaa kompostin liian emäksiseksi)

§ Monivuotisten rikkakasvien juuria tai siemeniä, tautisia kasveja tai hedelmiä (ks. alla)

Mitä en voi kompostoida?

ý

Yleisimmät kasvitautien aiheuttajat ja rikkakasvien 

siemenet tuhoutuvat, kun kompostin lämpötila on useita 
viikkoja yli 40 astetta tai viikon ajan yli 70 astetta. 
Lehtikompostissa saavutetaan vain harvoin 
pitkäkestoisesti näin korkeita lämpötiloja.

Älä kompostoi, jollet ole varma kasvin tuhoutumisesta!

• Monivuotisia rikkakasveja ovat mm. voikukka, 
juolavehnä , vuohenputki ja nokkonen

• Haitallisia vieraslajeja ovat mm. komealupiinit, 
jättiputki, jättipalsami ja piiskut

• Sitkeitä kasvitauteja ja tuholaisia ovat mm. 
möhöjuuri, pahkamätä, rengasmätä, peruna-
ankeroinen ja kaalikärpänen

Lähteet: [1] https://www.kiertokapula.fi/jatehuolto/kompostointi/keittiojatteen-kompostointi/, [2] https://www.ekokymppi.fi/media/ohjeet-ja-esitteet/kompostointi/kompostointiopas_a5-011116_web.pdf, [3]  

https://puutarha.net/artikkelit/7949/mita_kompostiin_saa.htm, [4]  https://www.jatekukko.fi/materiaalipankki/kompostointi.html , [5]  https://www.martat.fi/marttakoulu/puutarha/puutarhan-tyot/puutarhajatteen-kompostointi/

https://www.kiertokapula.fi/jatehuolto/kompostointi/keittiojatteen-kompostointi/
https://www.ekokymppi.fi/media/ohjeet-ja-esitteet/kompostointi/kompostointiopas_a5-011116_web.pdf
https://puutarha.net/artikkelit/7949/mita_kompostiin_saa.htm
https://www.jatekukko.fi/materiaalipankki/kompostointi.html
https://www.martat.fi/marttakoulu/puutarha/puutarhan-tyot/puutarhajatteen-kompostointi/


Kompos\n valinta 
Valitse kompostori käyttötarkoituksen mukaan. 

Keittiö - eli biojätettä?

Ainoastaan syksyn lehdet?

Sekalaista puutarhajäteTä?

Lämpöeristetty ja haittaeläimiltä suojattu 

lämpökompostori tai kokeile muita 
seuraavalla sivulla esitellyistä malleista

Mitä haluat kompostoida? Valitse (osta valmiina tai tee itse):

Edullisimmat ratkaisut; kasa, auma tai 

eristämätön kehikko/kompostori
Vaihtoehto: lämpöeristeTy kompostori

Edullisimmat ratkaisut; kasa, auma tai 

eristämätön kehikko/kompostori
Vaihtoehto: lämpöeristetty kompostori

Huomioi:

Vertaile lämpökompostorien eristeen paksuutta (myös kansi ja 

pohja!), sillä se vaikuttaa kompostorin talvikauden toimintaan. 
Joutsenmerkityt tuotteet ovat läpäisseet virallisen pakkastestin, 
ja niillä on vähintään viiden vuoden takuu. Huomioi riittävä 

mitoitus asukasmäärän mukaan (kts. s. 19: Kompostorin koko).

Kompostoituminen on hitaampaa avoimissa ja eristämä8ömissä 

malleissa. Pienet määrät puutarhajäte8ä voi kompostoida myös 
talousjätekompostorissa, mu8a usein puutarhajäte8ä kertyy niin 
paljon, e8ä tarvitaan erillinen as1a. Jyrsijäsuojaus tarvitaan, 

mikäli kompostoit eläimiä kiinnostavia puutarhan tähteitä.

Kompostoituminen on hitaampaa avoimemmissa malleissa

Löydät enemmän tietoa eri malleista seuraavalta sivulta ja mm. täältä: https://www.kiertokapula.fi/wp-content/uploads/2016/06/Kompostorimallit_2016_nettiin.pdf

(sisältää myös ohjeita kompostin tekoon)

Lähteet: [1] https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/kompostointiopas.pdf, [2] https://www.meillakotona.fi/artikkelit/kompostori-valintaopas

https://www.kiertokapula.fi/wp-content/uploads/2016/06/Kompostorimallit_2016_nettiin.pdf
https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/kompostointiopas.pdf
https://www.meillakotona.fi/artikkelit/kompostori-valintaopas


Tehokas eriste8y
kompostori, joka tuo8aa

korkean lämpö1lan (+55°C) 
ja tuhoaa siten tauteja ja 
siemeniä. Sopii erityises1

keiuöjä8een
kompostoin1in. Markkinoilla
saatavilla useita eri malleja

ja kokoja monilta
valmistajilta. 

Lämpökompostori

Lehti- , puutarha- tai 
avokompostori on yleensä 

avoin rakennelma laudoista, 
riu’uista tai verkosta. Se on 
yksinkertainen ja edullinen, 

mutta melko hidas. 
Suurempi kompostori on 

nopeampi, sillä se pidättää 
paremmin lämpöä. 

Kompostoriin lisätään sekä 
tuoretta vihreää ainesta 

että kuivempaa materiaalia 
kerroksittain. Kompostia 
tulee kääntää usein, ja 

huolehtia sen kosteudesta.

Lehtikompostori

Pyörivä kompostori tuo8aa 
kompos1a nopeas1, jopa 

kahdessa kuukaudessa 
ak1ivises1 hoide8una. Teho 

perustuu jä8een 
sekoitukseen ja hyvään 
hapen saan1in, jolloin 

hajo8ajat pystyvät 
toimimaan ak1ivises1 koko 

ajan. Korkea lämpö1la, 
jolloin taudit ja tuholaiset 

pysyvät kurissa. Helppo 
rakentaa itse joko tynnyristä 

tai paksusta jätesäkistä, 
johon lisätään 

ilmastoin1reikiä. 
Käännetään noin kerran 

viikossa.

Pyörivä kompostori

Kuivakäymälän voi rakentaa 
itse tai hankkia valmiina. 

Saatavilla on 
kompostikäymälöitä, 
kuivikekäymälöitä ja 

varastoivia käymälöitä. 
Erillistä jälkikompostointia 
tarvitaan silloin, kun jäte ei 
käymälässä ehdi valmistua 

valmiiksi mullaksi. Tähän käy 
puutarhajätekompostori. 
Yleensä käymäläjätteen 

kompostointiin riittää yksi 
vuosi. Talven aikana 

komposti jäätyy ja samalla 
hygienisoituu. Virtsaa voi 

käyttää sellaisenaan 
lannoitteena.

Kuivakäymälä

Keiuökompostori, joka 
hyödyntää mikrobien avulla 
(EM-mikrobit) aikaansaatua 

hape8omassa 1lassa 
tapahtuvaa orgaanisen 

aineksen fermentoitumista. 
Bokashissa ravinteet 

saadaan hyvin talteen. Hiili 
ei vapaudu hiilidioksidina, 
vaan sitoutuu materiaan. 
Bokashin hiilijalanjälki on 

noin 
25kg/tonni (lämpökompost

ori 669 kg/tonni).

Bokashi

Matokompostori on 
käytännössä 

kompostimatojen kasvatus-
ja hoitoalusta, joten 

biojätteen lisääminen on 
niiden ruokintaa. Madot 
voivat käsitellä ruokaa 

suunnilleen oman painonsa 
verran päivässä. Jos ruokaa 
on liikaa, se alkaa mädäntyä 
ja haista. Matokompostissa 

käytetään tunkiolieroja, 
Eisenia Fetida, jotka eroavat 
kastemadoista siinä, että ne 

viihtyvät kosteissa ja 
lämpimissä paikoissa.

Matokompostori

Eri kompostorityyppejä
Kompostin voit rakentaa itse, tai ostaa valmiina kaupasta. Eri tyyppisiä kompostoreita on saatavilla 
käyttötarkoituksen mukaan.

Lähteet: [1] https://www.ekokymppi.fi/tietopankki/kompostointi.html, [2] https://www.pihallaauringontahtiin.com/biojatteiden-kompostointitavat-vertailussa/, [3] https://www.kiertokapula.fi/wp-content/uploads/2019/02/kuivakaymalaopas-2019-

netti.pdf, [4] https://biobagworld.com/fi/ymparisto/kompostointi/

https://www.ekokymppi.fi/tietopankki/kompostointi.html
https://www.pihallaauringontahtiin.com/biojatteiden-kompostointitavat-vertailussa/
https://www.kiertokapula.fi/wp-content/uploads/2019/02/kuivakaymalaopas-2019-netti.pdf
https://biobagworld.com/fi/ymparisto/kompostointi/


Kompostorin koko 

Kompostorin tarvi8ava koko riippuu asukasmäärästä, asukkaiden kulutusto8umuksista ja laji8eluak1ivisuudesta sekä kompos1n 

toimivuudesta ja hoidosta. Oheisessa taulukossa esitetään karkeita arvioita talousjätekompostorin mitoituksen pohdinnan tueksi.

TAULUKKO 1: Talousjätekompostorin mitoitus kiinteistötyypin ja asukasmäärän mukaan (HSY:n kompostointiopas)

Puutarhajätekompos1n koko riippuu pihan koosta ja kasvillisuudesta. Suuntaa-antavana ohjeena voidaan kuitenkin sanoa, e8ä nelihenkisen 

pientalon perheen talousjä8eelle rii8ää 200-300 litran kompostori. Mikäli samassa kompos1ssa halutaan käsitellä myös puutarhajäte8ä, 

1lavuudeksi tarvitaan tällöin noin 400–600 litraa. 

Lähteet: [1] https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/kompostointiopas.pdf, [2] https://www.kiertokapula.fi/wp-content/uploads/2013/04/kompostoriopas2012_30042013netti.pdf

https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/kompostointiopas.pdf
https://www.kiertokapula.fi/wp-content/uploads/2013/04/kompostoriopas2012_30042013netti.pdf


Kompostorin sijoi^aminen ja säädökset

Säännökset kompostorin oikeasta sijoi8amisesta ja vaa1muksista löytyvät kuntakohtaisista jätehuoltomääräyksistä. Yleises1 voidaan sanoa, e8ä 

elintarvikejä8een kompostori on sijoite8ava, rakenne8ava ja hoide8ava niin, e8ei siitä aiheudu hai8aa terveydelle tai ympäristölle. Kompostori ei 

pilaa maisemaa, mu8a on sil1 hyvä katsoa asiaa myös naapurin näkökulmasta ja keskustella aiheesta yhdessä etukäteen - erityises1 sijoite8aessa 

kompostoria lähelle naapuria.

Usein määräysten mukaan kompostoria ei saa sijoi8aa 15 metriä lähemmäs talousvesikaivoa tai vesialue8a eikä ilman naapurin suostumusta liian 

lähelle rajaa (yleises1 viisi metriä). Monissa kunnissa, kuten koko pääkaupunkiseudulla, määritellään, e8ä keiuöjätekompostorin tulee olla 

biojä8een kompostoin1in suunniteltu, hyvin ilmastoitu ja hai8aeläineriste8y. Usein puutarhajä8een kompostoin1in ei liity vastaavia säännöksiä.

Kompostorin paikka kanna8aa valita niin, e8ä kulku sinne on mahdollisimman helppo. Kompostorin viereltä kanna8aa varata rii8äväs1 1laa 
kompostorin hoitotoimenpiteille. Paikan olisi hyvä olla myös suoja8u tuulelta ja hyvin ve8ä läpäisevä, jo8a suoto-, sade- ja sulamisvedet eivät kerry 

kompos1n alle. Laatoituksella, asfal1lla tai muulla läpäisemä8ömällä alustalla kompos1sta valuvat nesteet tulee kerätä talteen, jo8a niistä ei koidu 

hajuhai8oja. Joissakin kompostorimalleissa valumanesteen voi ohjata letkulla halu8uun paikkaan, esim. turpeella täyte8yyn as1aan tai suoraan 

maahan esim. laatoituksen ohi. Oikein toimiva kompos1 ei haise kuin korkeintaan hiukan mullalle, mu8a siitä huolima8a kompos1 on hyvä sijoi8aa 
rii8ävän kauas ovista, ikkunoista ja muista talon ilmano8oaukoista.

Joissakin kunnissa (esimerkiksi pääkaupunkiseutu) kiinteistön tulee tehdä kompostoin1-ilmoitus, mikäli kompostoinnin aloi8amisen takia halutaan 

pidentää sekajä8een tyhjennysväliä. Kompostoin1-ilmoitus tulee tehdä myös silloin, jos useampi kiinteistö käy8ää samaa kompos1a eikä tämän 

vuoksi halua jatkaa aiemmin aloite8ua biojä8een erilliskeräystä, tai lainkaan osallistua biojä8een erilliskeräykseen .

Lähteet: [1] h8ps://www.kiertokapula.fi/wp-content/uploads/2013/04/kompostoriopas2012_30042013neu.pdf, [2] h8ps://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun_ja_kirkkonummen_jatehuoltomaaraykset.html, [3] h8ps://www.kiertokapula.fi/wp-

content/uploads/2019/02/kompostorin-hankintaopas-2019-neu.pdf

https://www.kiertokapula.fi/wp-content/uploads/2013/04/kompostoriopas2012_30042013netti.pdf
https://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun_ja_kirkkonummen_jatehuoltomaaraykset.html
https://www.kiertokapula.fi/wp-content/uploads/2019/02/kompostorin-hankintaopas-2019-netti.pdf


Aloitus: Talousjätekomposti 

Tarvitset: 

o Lämpö- ja jyrsijäeristetyn kompostorin

o Keiuöön laji8eluas1an

o Seosaine8a

o Välineitä kompostorin hoitoon (sekoi1n, 
joka tulee joskus kompos1n mukana) ja 
tyhjennykseen (koukärryt, lapio)

o Mahdollises1 jälkikompostoin1paikan

Toimi näin:

1. Keittiössä:

o Keräysastia ei välttämättä kaipaa pussia. Mikäli kuitenkin haluat pitää astian siistinä, 
taittele sellainen esimerkiksi sanomalehdestä. Muoviset biojätepussit maatuvat niin 
hitaasti, ettei niitä kannata kompostiin laittaa.

o Pilko isot tähteet pienemmäksi. Riko mm. munankuoret. Nestemäisellä jätteellä (esim. 
keiton liemi) voi kosteuttaa kuivaa kompostia. Mikäli kosteutusta ei tarvita, nesteet voi 
imeyttää seosaineeseen tai paperiin.

o Pyri viemään jäte kompostiin säännöllisesti - mieluummin vähän ja usein, kuin paljon ja 
harvoin.

2. Kompostorilla:

o Riko mahdollinen pussi ja levitä jäte tasaisesti kompostiin. Voit hieman sekoittaa 
tuomaasi kerrosta aiemman pintakerroksen kanssa

o Lisää seosainetta noin 1/3 tuomasi jätteen määrästä. Voit lisätä seosaineen valmiiksi jo 
keittiön lajitteluastiaan. Tarkista kuitenkin tyhjennettäessä, että seosainetta oli riittävästi. 
Jos jäte on erityisen märkää, lisää seosaineen määrää.

o Jos tilaa riittää, voit kompostoida myös puutarhajätettä biojätteen joukossa.

Kun aloitat: 

1. Tutustu valmiskompostorin hanki8uasi 
valmistajan ohjeisiin

2. Laita kompostorin pohjalle n. 20 cm kerros 
karkeaa seosaine8a

3. Laita seosaineen päälle ohut kerros multaa 
tai vanhaa kompos1a 

Lähteet: [1] Tuominen K.(2015). Kaikki kompostoinnista ja maanparannuksesta



Biojätepussin tai^eluohje

Näin taittelet biojätepussin tabloid-kokoisesta (280x400mm) 
sanomalehdestä:

Lähteet: [1] h8p://www.puhas.fi/media/liite1edostot/yhteiset/biojatepussi_esite_90x290_web.pdf

Ohjeet videolla (HSY):
https://www.youtube.com/watch

?v=pg1Z2zqJx7U

http://www.puhas.fi/media/liitetiedostot/yhteiset/biojatepussi_esite_90x290_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pg1Z2zqJx7U
https://www.youtube.com/watch?v=pg1Z2zqJx7U


Aloitus: Puutarhajätekompos\ 

Interne1stä löytyy paljon ohjeita, kuinka puutarhajätekompos1n 
voi rakentaa itse. Huomioi kuitenkin puutarhajätekompos1a 
rakentaessa tai ostaessa seuraavaa:

1. Yhtä suurta kehikkoa kätevämpi on kaksi- tai 
useampilokeroinen rakenne. Tällöin yhtä osaa täytetään 
ja toisessa maatuvat edellisvuo1set pihajä8eet.

2. Kompos1n on hyvä olla vähintään kuu1on kokoinen, 
muuten kompos1 ei lämpene tarpeeksi. Myös suojainen 
ja varjoisa paikka on eduksi, sillä tuuli ja auringonpaiste 
kuiva8avat erityises1 harvassa kehikossa kompostoitavaa 
puutarhajäte8ä.

3. Kompos1n tulee olla helppo täy8ää ja tyhjentää. 
Irrote8ava seinä helpo8aa tyhjennystä.

4. Lämpöeristys ei ole pakollinen, mu8a nopeu8aa 
maatumista. Mitä harvempi kehikko on, sitä herkemmin 
kompos1 kuivuu ja kompostoituminen hidastuu.

5. Kompos1 rakennetaan käsi8elemä8ömästä 
raakalaudasta. Valmis kompos1 voidaan suojata esim. 
puuöljyllä tai punamultamaalilla (varmista tuo8een 
soveltuvuus maalikauppiaalta).

6. Kehikko on hyvä varustaa kannella tai pei8ää pressulla. 
Se estää kosteuden haihtumisen ja toisaalta kompos1n 
ve8ymisen ja ravinteiden karkaamisen maahan sateella.

Kuvat: Pihakompostorimalleja (Lähde: HSY:n kompostoin1opas)

Lähteet: [1] Tuominen K.(2015). Kaikki kompostoinnista ja maanparannuksesta, [2] h8ps://www.hsy.fi/sites/Esi8eet/Esi8eetKatalogi/kompostoin1opas.pdf, [3] h8ps://www.martat.fi/mar8akoulu/puutarha/puutarhan-tyot/puutarhaja8een-kompostoin1/

https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/kompostointiopas.pdf
https://www.martat.fi/marttakoulu/puutarha/puutarhan-tyot/puutarhajatteen-kompostointi/


LehPkompostori

Kompostoida voi myös pelkästään leh1ä ns. leh1kompostorissa. Myös leh1kompostorin voi 
valmistaa puusta tai käy8ää valmiita metallikehikoita.

Leh1kompostori kasataan kuin kakku. Kasasta ei kuitenkaan kannata tehdä yli metriä korkeaa. 
Paksut (kuten tammen, vaahteran ja haavan) lehdet kanna8aa pilkkoa esim. ruohonleikkurilla 
ennen kompos1in lai8amista.

Puutarhakompostorin kokoaminen

Lähteet: [1] Tuominen K.(2015). Kaikki kompostoinnista ja maanparannuksesta, [2] h8ps://www.martat.fi/mar8akoulu/puutarha/puutarhan-tyot/puutarhaja8een-kompostoin1/leh1kompos1/, [3] 

h8ps://www.kiertokapula.fi/jatehuolto/kompostoin1/puutarhaja8een-kompostoin1/, [4] h8ps://www.biolan.fi/ar1kkelit/vinkit-puutarhakompostoin1in, [5] h8ps://www.ko1puutarha.fi/puutarhanhoito/kompostoin1/)

https://www.martat.fi/marttakoulu/puutarha/puutarhan-tyot/puutarhajatteen-kompostointi/lehtikomposti/
https://www.kiertokapula.fi/jatehuolto/kompostointi/puutarhajatteen-kompostointi/
https://www.biolan.fi/artikkelit/vinkit-puutarhakompostointiin
https://www.kotipuutarha.fi/puutarhanhoito/kompostointi/


Kompostorin hoito
ja valmiin kompostin hyödyntäminen



Kompostorin hoito

Talousjätekompostori
• Kun kompostoriin on kertynyt jäte8ä noin 30 – 50 litraa, 

kompostoituminen alkaa.

• Toimiva kompos1 on lämmin, ei haise ja jäte painuu kasaan

• Toimivaan kompos1in rii8ää pintaosien pöyhiminen kerran 
kuukaudessa 

• Tyhjennetään viimeistään silloin kun se on täynnä: tyhjennys 
vähintään kerran vuodessa, yleensä syksyllä, e8ä talven aikana 
kertyvälle biojä8eelle saadaan 1laa. Kompostoriin kanna8aa kuitenkin 
jä8ää rii8äväs1 jäte8ä, jo8a se ei jäädy niin helpos1.

• Kanna8aa tyhjentää useamminkin, koska tyhjentäminen 
parantaa kompostorin toimivuu8a. Esimerkiksi keväällä valmiin tai 
puolivalmiin kompos1n voi levi8ää suoraan puutarhaan.

• Talvella huoneenlämpöistä jäte8ä kanna8aa lisätä 3-4 kertaa viikossa, 
koska kompostorin lämpö1la pysyy korkeana, kun se saa uu8a 
hajote8avaa.

• Toimivaa kompostoria voidaan tyhjentää myös talvella, jos sää on 
leuto.

Puutarhajätekompostori
• Tärkein hoitotyö on kompos1n kääntäminen, suositus 1-3krt/vuosi

• Kompos1a käänne8äessä kuivemmat reunaosat käännetään kompos1n 
keskelle

• Kesällä koo8u kompos1 käännetään syksyllä ennen talven tuloa ja toisen 
kerran he1 keväällä. Kesällä kääntäminen tehdään, kun kompos1n 
sisälämpö1la on laskenut ulkolämpö1lan tasolla.

• Kääntämisen yhteydessä kompos1n kosteus tarkistetaan ja tarvi8aessa 
lisätään ve8ä ja kompos1heräte8ä. Liian märkään kompos1in lisätään 
kuivaa puutarhajäte8ä

• Sisältö jäätyy yleensä talvella, mu8a se ei pilaa kompos1a. Keväällä 
kompos1n lahoaminen alkaa, kun kompos1 on sulanut. 
Talveksi kompostorin ympärille voi kerätä lunta lämpöeristeeksi. Keväällä 
kun aurinko alkaa lämmi8ää, herätä kompos1 kaatamalla sinne pari 
ämpärillistä kuumaa ve8ä ja sekoi8elemalla sitä.

• Kypsyy kompos1mullaksi noin 1–2 vuodessa

Lähteet: [1] http://www.ylasavonjatehuolto.fi/media/liitetiedostot/yhteiset/kompostointi/kompostointiopas_a5_web.pdf, [2] https://www.biolan.fi/artikkelit/kompostointi/erityyppisten-kompostien-perustaminen-ja-hoito

http://www.ylasavonjatehuolto.fi/media/liitetiedostot/yhteiset/kompostointi/kompostointiopas_a5_web.pdf
https://www.biolan.fi/artikkelit/kompostointi/erityyppisten-kompostien-perustaminen-ja-hoito


HAASTEET NÄIN NE VOITETAAN NÄIN NIITÄ EHKÄISTÄÄN

Kompostissa ei tapahdu mitään Kastele ja lisää herätettä, sekoita.
Käytä seosainetta sopivasti. Ruuantähteille, kala- ja lihajätteelle 40 %,

perunan- ja hedelmienkuorille 20 %.

Komposti haisee mädänneelle
Lisää seosainetta ja sekoita.

Tarkista, että ilmakanavat ovat auki.
Käytä jatkossa seosainetta enemmän ja peitä jäte aina seosaineella.

Kompostissa on valkoisia toukkia
Pyyhi toukat pois kompostorin reunoilta ja kannesta paperilla tai 

vanhalla ikkunalastalla. Lisää seosainetta ja sekoita.

Älä huolestu! Toukkia esiintyy yleisesti kompostoinnin aloitusvaiheessa ja keväällä 
kompostin sulaessa. Käytä jatkossa seosainetta enemmän ja peitä jäte aina 

seosaineella.

Kompostissa on kärpäsiä
Kärpäsen munat ja toukat tuhotaan kääntämällä toukkainen kohta 

kuumaan sisäosaan tai kaatamalla kuumaa vettä kompostiin.
Samalla lisätään seosainetta ja sekoitetaan.

Käytä jatkossa seosainetta enemmän ja peitä jäte aina seosaineella.

Kompostissa on muurahaisia
Muurahaisista pääsee eroon kastelemalla

ja sekoittamalla kompostia.
Pitämällä komposti riittävän kosteana

Komposti haisee pistävälle, ammoniakille Laita kompostiin turvetta.
Käytä jatkossa seosainetta, johon on sekoitettu myös turvetta.

Käytä herätteitä vähemmän.

Komposti jäätyy
Ei haittaa, voit edelleen lisätä jätettä, muista käyttää myös 
seosainetta. Keväällä komposti sulaa. Silloin sekoitetaan ja 

tarvittaessa lisätään seosainetta.

Hanki hyvin lämpöeristetty kompostori. Säädä ilmakanavat pienemmälle.
Kasaa lunta kompostin ympärille. Pidä kompostin sisällä kanisteria,

jossa on kuumaa vettä.

Komposti sulaa keväällä hitaasti
Laita kompostoriin kuumavesipullo tai -kanisteri. Avaa ilmakanavat 

täysin auki. Pidä kompostorin kantta raollaan.
Kevään lämpö kyllä sulattaa ajallaan.

Sulattamista voi kokeilla säistä riippuen jo maaliskuussa.

Kompostorista valuu nestettä Lisää seosaineen käyttöä.
Komposti voi olla myös tiivistynyt alaosasta.

Tyhjennä kompostia riittävän usein.

Kompostori on likainen Pese kompostori kerran vuodessa.
Reunat ja kansi on helppo pyyhkiä puhtaaksi vanhalla ikkunalastalla

tai paperilla useamminkin.

Kompostori on täysi Tyhjennä kompostoria riittävän usein.
Mikäli kompostori on täynnä ja jäässä, laita biojätteet joko erilliskeräykseen

tai sekajätteen joukkoon. Keväällä komposti sulaa
ja kompostoituminen alkaa uudelleen.

Ongelmia kompostissa

Lähteet: [1] http://www.ylasavonjatehuolto.fi/media/liitetiedostot/yhteiset/kompostointi/kompostointiopas_a5_web.pdf

http://www.ylasavonjatehuolto.fi/media/liitetiedostot/yhteiset/kompostointi/kompostointiopas_a5_web.pdf


Seosaineet

• Seosaine8a eli kuivike8a tarvitaan elintarvikejä8eiden kompostoinnissa, jo8a kompos1 säilyy 
ilmavana ja hapekkaana. Sen tarkoitus on sitoa kosteu8a ja ravinteita sekä estää hajuhai8oja ja 
kärpästen esiintymistä.

• Tarvi8ava määrä riippuu biojä8een määrästä ja kosteudesta sekä seosaineen laadusta.
• Kanna8aa sekoi8aa sekä ilmaavia e8ä ravinteita ja kosteu8a sitovia seosaineita yhteen.

• Hyviä seosaineita ovat mm.

Kuorike Puiden rouhittu kuori Hiilipitoista ja ilmavaa.

Puuhake Haketetut/silputut oksat Kompostoituu hyvin, ei pölyä eikä helposti jäädy talvella.

Kutterinlastu Kuivasta puusta höylätty lastu (ei puru!) Kuohkeuttaa kompostia ja pitää hyvin ilmavuutta yllä.

Olki, ruoko Silputtuna Ilmavaa, hajoaa hitaasti.

Turve Karkea, lannoittamaton, kalkitsematon Sitoo tehokkaasti ravinteita sekä hajua ja kosteutta, maatuu nopeasti. 

Munakennot, 
kartonki

Kartonkiset munakennot ja esim. paperi-
rullien hylsyt silputtuina

Sitovat kosteutta ja ravinteita tehokkaasti, kompostoituvat nopeasti. 
Laita lajitteluastian pohjalle sitomaan kosteutta!SI
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Lähteet: [1] h8p://www.ylasavonjatehuolto.fi/media/liite1edostot/yhteiset/kompostoin1/kompostoin1opas_a5_web.pdf, [2] h8ps://www.biolan.fi/ar1kkelit/kompostoin1/seosaineet-ja-ravinnetaydennys-kompostoinnissa, [3]

h8ps://www.ekokymppi.fi/media/ohjeet-ja-esi8eet/kompostoin1/kompostoin1opas_a5-011116_web.pdf, [4] h8ps://www.aitomaaseutu.fi/media/Kompostoinnin-hyodyt-ja-menetelmat.pdf

http://www.ylasavonjatehuolto.fi/media/liitetiedostot/yhteiset/kompostointi/kompostointiopas_a5_web.pdf
https://www.biolan.fi/artikkelit/kompostointi/seosaineet-ja-ravinnetaydennys-kompostoinnissa
https://www.ekokymppi.fi/media/ohjeet-ja-esitteet/kompostointi/kompostointiopas_a5-011116_web.pdf
https://www.aitomaaseutu.fi/media/Kompostoinnin-hyodyt-ja-menetelmat.pdf


Kompostiravinteet

• Pieneliöt tarvitsevat jätteen lisäksi happea, ravinteita sekä kosteutta, 
jotta hajotustyö onnistuu.

• Tärkeimmät pieneliöiden tarvitsemat ravinteet ovat typpi ja hiili ja niitä on oltava sopivassa 
suhteessa.

• Erityyppisillä jätteillä voidaan säädellä kompostin ravinnetasapainoa
• Kuiva puutarhajäte sisältää runsaasti hiiltä, mutta vähän typpeä
• Elintarvike- ja käymäläjätteissä on runsaammin typpeä
• Hyvä suhde kompostissa on noin 1/3 hiiltä, 2/3 typpeä

• Elintarvikejätteitä sisältävässä kompostissa on usein riittävästi ravinteita, mutta kompostoriin  
voi lisätä kompostiherätettä ainakin aloitusvaiheessa ja talvella.

• Kompostiheräte kiihdyttää kompostin toimintaa. Heräteaineita on saatavilla kaupoista, mutta 
sellaiseksi sopivat myös elintarvikejätekompostin tai kuivakäymälän suotonesteet sekä vihreä 
kasvijäte tai siitä tehty viherkäyte.

• Erilaiset ravinnelisät nopeuttavat kompostoitumista sekä parantavat kompostimullan laatua

Lähteet: [1] https://www.biolan.fi/artikkelit/kompostointi/seosaineet-ja-ravinnetaydennys-kompostoinnissa, [2] https://www.ekokymppi.fi/media/ohjeet-ja-esitteet/kompostointi/kompostointiopas_a5-011116_web.pdf, [3]

https://www.aitomaaseutu.fi/media/Kompostoinnin-hyodyt-ja-menetelmat.pdf

https://www.biolan.fi/artikkelit/kompostointi/seosaineet-ja-ravinnetaydennys-kompostoinnissa
https://www.ekokymppi.fi/media/ohjeet-ja-esitteet/kompostointi/kompostointiopas_a5-011116_web.pdf
https://www.aitomaaseutu.fi/media/Kompostoinnin-hyodyt-ja-menetelmat.pdf


Kuinka hyödynnän kompostoinnin tuotteita?
• Kompos1multa on valmista, kun kompos1in laite8u jäte on täysin hajonnut tummaksi, 

hyväntuoksuiseksi humukseksi. Kompos1 on täysin kypsä 1 – 3 vuoden kulu8ua kompostoinnin 
aloi8amisesta.

• Kompos1a voi käy8ää jo aiemminkin, mu8a eri kehitysvaiheissa käy8ötarkoitus on huomioitava. 
Väärinkäyte8ynä se voi olla jopa haitallista kasveille, ks . taulukko alla.

• Katekompos1 on melko karkeaa maanparannusaine8a. Siinä on vielä hajote8avaa ainesta ja se 
houku8elee kasvimaalle maan omia pieneliöitä. Katekompos1 vaa1i edelleen happea 
loppuhajoamiseensa, joten sitä ei saa haudata syvälle maahan. Paras aika levi8ää kompos1multaa 
ka8eeksi on kevät ja kesä.

• Kypsää kompos1a voi käy8ää myös kasvualustaan, sellaisenaan se ei ole hyväksi kasveille. Humukseen 
tulee sekoi8aa kivennäismaa-ainesta, esimerkiksi hiekkaa.

• Kompos1n raaka-aineilla on suuri merkitys kompos1mullan ravinnepitoisuuteen. Puutarha- sekä 
keiuöjätekompos1t sisältävät melko vähän ravinteita, mu8a käymäläkompos1ssa niitä on 
huoma8avas1 enemmän.

• Myös kompos1n huolellisella hoidolla voi vaiku8aa mullan ravinnepitoisuuteen

Kompostin kypsyysaste Kompostoitumisaika Käyttö puutarhassa keväällä

Raaka komposti 2-5 kuukautta Jälkikompostoi tai levitä ohuena katteena (1 - 3 cm) pensaiden alle.

Puolikypsä komposti 5-12 kuukautta Jälkikompostoi tai levitä katteena (10 cm) pensaiden alle.

Kypsä komposti 1-2 vuotta
Levitä katteeksi (10 cm) kasveille. Voit sekoittaa myös kasvualustaan,

mikäli hajoamatonta puuainesta ei enää erotu.

Täysin kypsä 
kompostimulta

yli 2 vuotta
Mullasta ei enää erotu lähtöaineiden rakenne,

sitä voi käyttää kaikkialla puutarhassa.

Lähteet: [1] h8p://www.ylasavonjatehuolto.fi/media/liite1edostot/yhteiset/kompostoin1/kompostoin1opas_a5_web.pdf, [2] h8ps://puutarha.net/ar1kkelit/5240/mihin_kompos1multaa_kaytetaan.htm

Vinkki: Muista poistaa hedelmänkuorista 
tarrat! Ne eivät maadu…

(Kuva: Laura Eklund)

http://www.ylasavonjatehuolto.fi/media/liitetiedostot/yhteiset/kompostointi/kompostointiopas_a5_web.pdf
https://puutarha.net/artikkelit/5240/mihin_kompostimultaa_kaytetaan.htm


Vaihtoehdot kompostoinnille?



Vaihtoehdot kotikompostoinnille 1/2
Biojätteen erilliskeräys ja biokaasulaitos / HSY

• Käsittely perustuu osavirtamädätykseen

• hieno aines (alle 60-80 mm) menee biokaasulaitokselle mädätettäväksi, karkea aines ( yli 

80 mm) kompostoitavaksi (osuudet mädätys 70 %, kompostointi 30 %) 

• Biokaasulaitos taltioi energian, humus ja ravinteet palautuvat takaisin kiertoon, 
jätevettä ei synny

• Tällä hetkellä kerätään n. 51 000 tonnia vuodessa, josta mädätysprosessiin n. 35 000 
tonnia = kuusi miljoonaa kuutiota biokaasua vuodessa

• Kapasiteetti käsitellä n. 60 000 tonnia/v, josta n. 44 000 tonnia biokaasulaitoksella

Biopolttoaineet

• Jaetaan ensimmäisen (1), toisen (2) ja kolmannen (3) sukupolven polttoaineisiin, 
jotka valmistetaan :

1) sokeri-, tärkkelys- ja öljypitoisista kasveista sekä bioraaka-aineista,

2) kasvi- ja puupohjaisesta selluloosasta sekä jätteistä ja tähteistä sekä

3) kehitteillä olevista, täysin uusista raaka-aineista, kuten levistä (ei vielä markkinoilla)

• Biokaasuenergia voidaan muuttaa sähköksi, liikennepolttoaineeksi tai 
lämpöenergiaksi

Lähteet: [1] https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/jatehuolto/jatteenkasittelykeskus/biojate/Sivut/default.aspx, [2] https://mmm.fi/metsat/puun-kaytto/liikenteen-biopolttoaineet, [3] http://www.bioenergianeuvoja.fi/biopolttoaineet/biokaasu/, [4] 

https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/bioenergia/nestemaiset_biopolttoaineet

Liikenteessä EU:ssa

uusiutuvan energian määrä 7,1 % ( 2016)

• kokonaiskulutus noin 14 000 ktoe

(sis. neste+kaasu biopolttoaineet)
• suurin kulutus Ruotsissa ja Suomessa

https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/jatehuolto/jatteenkasittelykeskus/biojate/Sivut/default.aspx
https://mmm.fi/metsat/puun-kaytto/liikenteen-biopolttoaineet
http://www.bioenergianeuvoja.fi/biopolttoaineet/biokaasu/
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/bioenergia/nestemaiset_biopolttoaineet


Vaihtoehdot kotikompostoinnille 2/2

Epäekologisin vaihtoehto on hei8ää bio- ja puutarhajäte osaksi sekajäte8ä
à humus ja ravinteet hukataan sekä orgaanisen jä8een märkyys heikentää
sekajä8een pol8oarvoa.

1. Ehkäisy

2. Uusiokäyttö

3. Kierrätys

4. Muu 
hyödyntäminen

5. Loppu-
käsittely

1: Vältä jä8een syntymistä ja turhaa kulutusta > optimoi annoskoot

2: Käytä uudestaan, pidennä käyttöikää > tähteistä kokkailu

3: Kierrätä > biojäte/kompostori

4: Energiaksi hyödyntäminen > kompostimulta, biokaasu

5: Kaatopaikka > ei tarvetta!

Lähteet: [1] https://www.kiitoskunlajittelet.fi/jatelaji/biojate/, [2] https://www.ykliitto.fi/uutiset-media/uutiset/ota-eurooppalainen-jatehierarkia-kayttoon-arjessasi-ja-loyda-tavaroidesi

Jätelain ensisijaisuusperiaatteella pyritään ympäristön kannalta
parhaaseen mahdolliseen kokonaistulokseen. Jätehierarkia auttaa
myös biojätteiden minimoinnissa!

https://www.kiitoskunlajittelet.fi/jatelaji/biojate/
https://www.ykliitto.fi/uutiset-media/uutiset/ota-eurooppalainen-jatehierarkia-kayttoon-arjessasi-ja-loyda-tavaroidesi


Projektin lopputuotos



“Kompos\n ystävät”-posteri

• Havaitsimme projektin aikana, että kompostointiin löytyy todella paljon jo valmista 
ohjemateriaalia, jotka kaikki noudattivat enemmän tai vähemmän samanlaista kaavaa.

• Esimerkiksi monilla jäteyhtiöillä on omat selkeät ohjeet jopa kompostin rakentamiseen.

• Halusimme löytää aiheeseen oman näkökulman, ja pohdinnan jälkeen vaihdoimme 
kohderyhmäksi aikuisten pientaloasukkaiden sijaan lapset:

• Oletimme, että ötökkälähtöinen lähestymistapa voisi vedota lapsiin. Toiveena oli, että 
lasten innostuksen kautta aikuiset haluaisivat aloittaa kompostoinnin ja/tai lapset 
kiinnostuisivat osallistumaan kompostointiin

• Posteria voisi jakaa esimerkiksi pientalojen postilaatikoihin aikuisille suunnatun 
”Kompostoinnin hyödyt ja kuinka pääset alkuun”- esitteen mukana

• Posteria voisi hyödyntää myös esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa kompostoinnista 
puhuttaessa

• Halusimme pitää posterissa käytetyn kielen lapsenomaisena ja mielenkiintoisena, jotta 
se sopii myös pienemmille lapsille.

• Posterin toimivuutta on testattu kohderyhmällä suunnittelun eri vaiheissa (liitteet s. 38-40). 
Iloisin havainto oli, että posteri innosti erityisesti pienempiä lapsia kertomamaan omia 
tarinoita posterin eläimistä. Huomioitavaa myös oli, että lähestymistapa tuntui kiinnostavan 
myös aikuisia.

• HUOM: Posterissa käytetyillä kuvilla ei ole CC-oikeuksia. Mikäli vastaava lopputuotos tullaan 
julkaisemaan, suosittelemme käyttämään ammattitaitoista kuvittajaa, joka voi tehdä eläimistä 
enemmän lapsenomaisia ja värikkäitä 



Muita ideoita

• Projektin aikana esitettiin monia muitakin ideoita 
materiaaliksi eri kohderyhmille, joista alla muutamia 
esimerkkejä:
• Infoesite pientalojen asukkaille: “Kompostoinnin hyödyt ja kuinka 

pääsen alkuun?” -> muoto esim. pieni vihkonen tai komeron seinälle 
kiinnitettävä posteri

• Lautapeli lapsille: “Kuka saa ensimmäiseksi oman biojätteensä 
(pelimerkkinä esim. banaaninkuoret tai vesimelonin kuori) 
kompostoitua?” Matkalla tutustutaan kompostoinnin vaiheisiin ja 
kompostin eläinystäviin. Matkalla voi törmätä myös haasteisiin, 
kuten esimerkiksi “Komposti jäätyi, jää odottamaan 
paukkupakkasten loppumista 2 heittovuoroa!”

• Väiteperäinen lähestymistapa: kartoitetaan syitä miksi ihmiset ei 
halua kompostoida à kirjoitetaan vasta-argumentit väitteille

• Kompostointiin houkuttelu lukujen valossa à eurosäästöt puhuvat 
puolestaan ja ekologisuus ymmärretään myös taloudellisesti 
järkevänä

Biojätepelinappulat voisivat esimerkiksi olla tällaisia

(Kuva: Laura Eklund)



Liitteet



Osallistavan suunnittelun menetelmä, raakaversiot

• Osallistuja: poika 9 vuotta

• Kommentit:
• ”Tuo keltainen on hauska!”

• ”Pitäisi olla enemmän väriä.”

• ”Onko sinulle selvää mitkä näistä kuuluu 
yhteen? Mitkä näistä esimerkiksi ovat 
ensimmäisen asteen kuluttajia?” Vastaus: 

”Ei, en tiedä.”

• Pohdimme pojan kanssa yhdessä, 
kuinka voisimme selkeämmin 
ryhmitellä eläimet, ja tulimme siihen 
tulokseen, että julisteen kaipaamaa 
väriä voisi hyödyntää siihenkin

• Kommentit versiolle 2:
• ”Paljon parempi!” [sanottu peukku 

pystyssä]
Ensimmäinen versio Toinen versio



Kohderyhmätestaus, versio 3 

• Muokkasimme versioon kolme tekstejä sekä 
lisäsimme alas multakasan

• Testihenkilö: poika 6 vuotta (ei lukutaitoinen)

• Posteri luettiin ääneen ja osoitettiin sormella mistä 
eläimestä puhutaan

• Kommentit:

- Posterin näkeminen aiheutti tietämisen riemua 
ennen kuin sai alkaa lukea: ”Minä tiedän jo mitä kompostiin 
saa laittaa!”, ”Minä olen nähnyt tuhatjalkaisia kun komposti 
avataan!”

- … ja lopulta ymmärtämisen riemua: ”Nuo syö siis noita, ja 
noi syö noita”. Kysyttäessä mitä hajottajat sitten syö: ”No sen 
banaanin”

- ”Paras kohta on: Tadaa, multaa tuli”



Kohderyhmätestaus, versio 4 

• Muokkasimme versioon neljä tekstejä sekä tekijätiedot

• Testihenkilöt: tyttö 9 ja 6 vuotta

• Pikku- ja isosisko katsoivat posteria yhdessä. Testaaja luki 
ääneen ja osoitti sormella mistä eläimestä puhutaan

• Kommentit:
• ”Ei mitään, mitä en ymmärrä paitsi siiroista ja sienistä+bakteereista en ole 

kuullut ennen” ”En minäkään”

• Kysyttäessä kumpikaan ei heti hahmottanut, mitkä eläimet kuuluivat samaan 
”porukkaan”. Lopuksi asia oli kuitenkin selvä ja isosisko kertoi kuka syö ja ketä

• Erityisesti pikkusisko innostui kertomaan omia kokemuksiaan eri eläimistä: 
”Kerätään äidin kukkapenkkiin matoja!”

• Kesken testin perheen äitikin tuli paikalle, ja luki posterin mielenkiinnolla ja 
kertoi oppineensa uutta ja mielenkiintoista



Kuka teki ja mitä?

• Projektissa kaikki osallistuivat työn viimeistelyyn ja täydentämiseen

• Karkea alkuperäinen työnjako:
• Kompostoinnin hyödyt (Anne Puolanne)
• Miten komposti toimii? (Anne Puolanne

• Kompostin ystävät (Laura Eklund ja Laura Hänninen)

• Miten aloitan kompostoinnin
• Mitä kompostoriin voi laittaa? (Laura Hänninen)

• Kompostorityypit (Laura Hänninen)

• Kompostorin valinta ja säädökset (Laura Eklund)
• Kompostorin toiminta ja rakentaminen (Laura Eklund)

• Kompostorin hoito ja hyödyntäminen (Outi Vinter)
• Seosaineet (Laura Hänninen)

• Vaihtoehdot kompostoinnille (Anne Puolanne)
• Statistiikka (Anne Puolanne)

• Posterin sisältö: Kaikki

• Posterin visuaalinen ilme ja testaus: Laura Eklund


