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Kompostointi kannattaa!
KOTITALOUKSIEN JÄTEMÄÄRÄSTÄ noin kolmasosa on biojätettä. 
Etappi suosittelee omakotitaloasujien biojätteelle kompostointia 
lämpökompostorissa ja puutarhajätteen kompostointia esimerkiksi 
kompostikehikossa. Näin palautat ravinteen helposti kiertoon ja 
saat hyödyllistä maanparannusainetta omaan puutarhaasi!

LÄMPÖKOMPOSTORIA KÄYTTÄMÄLLÄ voit hakea pidennettyä tyh-
jennysväliä jäteastiallesi.  Haja-asutusalueella voit saada jäteastian 
tyhjennysväliksi 8 viikkoa ja kaava-alueella 4 viikkoa. Toimita ha-
kemus pidennetystä tyhjennysvälistä Lakeuden jätelautakunnalle. 
Hakemuslomakkeen saat jätelautakunnalta tai Lakeuden Etapilta.

KOMPOSTOINNILLA TARKOITETAAN eloperäisen jätteen eli  bio-
jätteen ja puutarhajätteen hajoamista hapellisissa olosuhteissa 
pieneliöiden vaikutuksesta ravinteiksi, vedeksi, hiilidioksidiksi ja 
lämmöksi. Paras keino tähän on biojätteen kompostointi lämpö-
kompostorissa ja puutarhajätteen kompostointi sille soveltuvassa 
kompostorissa.

Näin aloitat 
VALITSE JA PERUSTA sopiva paikka kompostorille. 
Tutki ja vertaile eri kompostorimalleja. Hanki 
sinulle sopiva. 

HANKI LISÄKSI keittiöön biojäte astia, saos- 
aineelle sanko, pieni talikko kääntämiseen ja 
kauha saosaineen ripottelemiseen. Nyt alkaa 
kaikki olla valmiina aloittamista varten. 
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Hyvä kompostori on

1  R IITTÄVÄN KOKOINEN. Valitse koko perheen koon ja 
syntyvän biojätteen määrän mukaan. Nelihenkiselle 
perheelle riittää noin 200 l:n lämpökompostori.

2  LÄMPÖERISTETTY. Ympärivuotisessa käytössä oleva 
kompostori, jossa kompostoidaan biojätettä, tulee olla 
lämpöeristetty. Eristys on hyvä olla seinien lisäksi myös 
kannessa ja pohjassa.

3  SUOTOVEDET JA ILMANVAIHTO ON KUNNOSSA. Yleensä 
kompostista valuu pieni määrä suotovettä.  Suotovesi 
on jätteistä poistuvaa vettä. Tätä varten voi komposto-
rissa olla erillinen säiliö, useimmiten suotovesi kuitenkin 
poistuu kompostorin alareunassa olevasta aukosta ja 
imeytyy maahan. Muista ilmankierto eli tarpeeksi monta 
ilma-aukkoa ylä- ja alaosassa. Säädettävä ilmanvaihto 
helpottaa kompostorin käyttöä. Kun ilma kiertää, ei 
kompostorista tule mädättämöä!

4 JYRSIJÄSUOJATTU. Elintarvikekompostorin  tulee olla 
rakenteeltaan sellainen, että jyrsijät eivät sinne pääse. 
Seinien lisäksi siinä tulee olla kansi ja pohja tai riittävän 
tiheä pohjaverkko. Muista myös ilma-aukkojen jyrsijä-
suojaus.

5 HELPPOKÄYTTÖINEN. Kevyt ja helposti avattava kansi ja 
kannen auki pysyminen myös tuulessa on hyvä varmis-
taa. Jätteen sekoittamisen helppous tuo käyttömuka-
vuutta. Varmista, että kompostori on helppo tyhjentää. 
On hyvä jos kompostorin seinä tai osa siitä voidaan 
irrottaa tyhjennyksen ajaksi.

6 KESTÄVÄ, HYVÄ KOMPOSTORI KESTÄÄ ISÄLTÄ POJALLE.
 Kompostorin tulee olla valmistettu sään ja kulutuksen 
kestävästä materiaalista.
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Mitä voi kompostoida?
KAIKKI MIKÄ MAATUU voidaan kompostoida. Älä laita 
mitään sinne kuulumatonta esim. muovia, lasia, tuhkaa 
tai vaarallisia jätteitä.

KEITTIÖSTÄ:
•   ruoantähteet ja pilaantuneet elintarvikkeet
•  kahvinporot
•  perkeet ja pienet luut
•   hedelmien ja vihannesten kuoret, 

marjojen perkausjätteet
•  kananmunankuoret
•   pienet määrät paperia (suodatinpussit, 

kompostiastian suojapaperi, servietit, 
talouspaperi)

•   leikkokukat, huonekasvien osat ja 
kukkamulta

PUUTARHASTA:
•  kasvienosat
•  ruoho ja haravointijäte
•  oksasilppu
•  olki ja sammal

Kompostin sijoittaminen
SIJOITA KOMPOSTORI tuulensuojaiseen ja lämpimään paik-
kaan siten, että sinne on helppo viedä biojätteet myös talvella. 
Ympäristölle tai naapurustolle ei saa aiheutua haittaa kom-
postorista. 

KOMPOSTORIA ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäs kaivoa tai 
vesialuetta, eikä tontin rajalle ilman naapurin lupaa. Kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaiset neuvovat asiassa.
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Jos tulee ongelmia
KOMPOSTOITAESSA ON huolehdittava, että komposti on riittävän 
ilmava, kostea sekä sisältää sopivasti ravinteita ja että komposti 
saavuttaa tarvittavan lämpötilan. Kun biojätettä ja saosainetta on 
sopivassa suhteessa, ei yleensä ilmaannu ongelmia. 

JOS KUITENKIN kompostisi lähtee toimimaan hitaasti, voit käyttää 
kompostin herättämiseen kiihdytinainetta. Kiihdytinaineeksi sopii 
kompostien herättelemiseen tarkoitetut heräteaineet, joita on 
markkinoilla erilaisia. Myös nokkosvesi ja ureapitoinen lannoite 
esim. kanankakkarae sopii herättelyyn. Myös typpipitoisen jätteen 
lisääminen voi auttaa herättelemään kompostin toimintaan. Typpeä 
on runsaasti esim. elintarvikejätteissä ja tuoreissa kasvijätteissä.

Hoitaminen
LAITA KOMPOSTIIN vain sinne kuuluvia jätteitä.

MUISTA SEKOITTAMINEN ja jätteen peittäminen saosaineella, 
kun viet jätettä kompostoriin. Saosainetta on riittävästi, 
kun kompostiin laitetut jätteet ovat peittyneet kevyesti. 
Näin maatuminen pääsee hyvin käyntiin!  Saos aineeksi 
käy kompostikuivike, hake, puru, haravointijäte tai kuorike.  
Saosaine parantaa kompostimassan ilmavuutta, sitoo sen 
sisältämää kosteutta ja ravinteita sekä nopeuttaa biojätteen 
hajoamista.

KOMPOSTI TARVITSEE toimiakseen eloperäistä jätettä, sopivan 
kosteuden, happea ja hajottajia! Kompostin kosteus on sopiva 
kun kourallisesta kompostia tihkuu muutama pisara nestettä, 
kun kompostia puristaa kädessä. 

SYKSYLLÄ KANNATTAA tyhjentää kompostoria sen 
verran, että talven jätteet mahtuvat, vaikka 
kompostori jäätyisikin kovimmilla 
pakkasilla. Keväällä se sitten lähtee 
käyntiin jätteen sulaessa.
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Ohjeita ongelmatilanteisiin

1  J ÄÄTYMINEN TALVELLA. Lämpöeristettykin kompostori 
voi jäätyä talvella. Jäätyminen ei haittaa, mutta pysäyttää 
mikrobioen toiminnan. Jäätyneeseen kompostoriin voi 
laittaa jätettä ja saosainetta kuten toimivaankin. Keväällä 
kompostori sitten sulaa. Silloin tulee tarkistaa tilanne, 
sekoittaa ja lisätä saosainetta, että toiminta alkaa mutkitta.

2 PAHA HAJU ON MERKKI MÄTÄNEMISESTÄ. Hyvin hoidettu 
komposti ei juuri haise. Kevyt lahoavan jätteen ja 
humuksen tuoksu on merkki toimivasta kompostorista. 
Sekoitus ja saosaine parantavat usein tilannetta nopeasti. 
Myös turve saosaineen joukossa tai kompostin pinnalla 
sitoo hajuja!

3  K ÄRPÄSET JA KÄRPÄSEN TOUKAT. Mädänneen haju ja 
peittämättömät jätteet houkuttelevat kompostiin kärpäsiä. 
Peitä jäte huolellisesti saosaineella. Käytä aina saosainetta,  
kun lisäät jätettä kompostiin ja sekoita kompostia näin 
kärpäset ja toukat häviävät.

4 MUURAHAISET. Muurahaiset ovat merkki liian kuivasta 
kompostista. Kastelu ja sekoitus hävittävät ne.

5  H OME JA SIENET KUULUVAT KOMPOSTIIN. 
Mikään siis ei ole vialla.

6  KOMPOSTIMULLAN KÄYTTÖ. Kompostoituminen kestää 
noin kaksi kuukautta, riippuen kompostoitavasta mate-
riaalista ja sen hajoamisesta. Raaka, vasta valmistunut 
komposti sisältää paljon ravinteita ja sopiikin hyvin kateai-
neeksi esim. puutarhapensaiden juurille.  Raakaa eli uutta 
kompostia voi jälkikompostoida aumassa tai komposti-
kehikossa vielä 3–6 kuukautta, jonka jälkeen kompostia 
voidaan käyttää turvallisesti kaikille kasveille.

Menestystä kompostointiin!
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Lakeuden Etappi Oy
Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma

puh. (06) 421 4900  |  asiakaspalvelu@etappi.com  |  OmaEtappi.com  

www.etappi.com

Pienennä 
hiilijalanjälkeäsi

– älä laita ruokaa 
roskiin!


