
Ruoka- ja puutarhajätteen  
kompostointi kotona



KOMPOSTOINTI 
KOTITALOUDESSA

Elintarvikejätteen kompostoinnin on  
tapahduttava kannellisessa säiliössä,  
joka estää haittaeläinten pääsyn  
kompostoriin ja jossa ilmankierto  
on järjestetty pohjan tai seinien läpi.  
Kompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä  
lähemmäksi kaivoa eikä ilman naa-
purin suostumusta 5 metriä lähem-
mäksi tontin rajaa.

Kylmänä vuodenaikana kompostoria 
käytettäessä siinä on oltava lämpö-
eristeet ja kompostorin tilavuuden on 
oltava riittävän suuri, jotta komposti-
massan mahdollisesti jäätyessäkin 
biojätteet mahtuvat kompostoriin. 

Kompostorin voi tehdä itse puusta,  
styroksista ja verkosta tai ostaa  
valmiin kompostorin. Vanhasta pa- 
kastimesta, josta on poistettu  
koneisto sekä kylmäaineet (CFC- 
yhdisteet eli freonit) voi myös val-
mistaa itse edullisen kompostorin. 
Tällainen kompostori on edelleen  
ongelmajätettä, jos siitä luopuu,  
koska sen lämpöeristeet sisältävät 
edelleen freon-kaasuja.

Elintarvikejätteen kompostoinnista 
säädetään paikallisissa jätehuolto-
määräyksissä.

Savonlinnan yleiset jätehuoltomääräykset löytyvät osoitteesta  
www.savonlinna.fi/asukas/asuminen_ja_ymparisto/jatehuolto 



Kompostorin pohjalle laitetaan puu-
haketta tai oksasilppua n. 5 - 10 cm  
ilmankierron varmistamiseksi. Hakkeen  
päälle laitetaan tuoretta kompostia 
tai multaa antamaan kompostille 
sopivan pieneliökannan. Sen jälkeen  
lisätään kostutettu elintarvikejäte,  
jonka päälle sirotellaan kerros seos- 
ainetta tai kaupasta saatavaa  
valmista kompostiherätettä.

Kun kompostiin laitetaan ruokajätettä,  
peitetään se joka kerta seosaineella. 
Hyvä seosaine pitää kompostin ilma-
vana ja estää mm. kärpästen munimi-
sen ruokajätteiden pinnalle. Seosaine 
voi olla turvetta, puuhaketta, kutterin 
lastua, kariketta, kuoriketta ym. Turve 
ja puuhake 1:1 toimii hyvin! 

Käynnistynyttä kompostia sekoite-
taan noin kahden viikon kuluttua 

ensimmäisen kerran ja sen jälkeen 
normaalisti 1 - 2 viikon välein. Liika 
sekoittaminen päästää pieneliöiden 
tarvitseman typen taivaan tuuliin 
ja liian harva sekoittaminen puoles-
taan tiivistää kompostin pohjaosasta  
hapettoman. Hapettomuus laittaa bio- 
jätteen mätänemään ja tuottaa pahaa  
hajua. Komposti on normaalisti mie-
don hajuinen ja haju pysyy kompostin 
sisäpuolella kannen ollessa kiinni.

Toimivan kompostin lämpötila nousee 
40 - 60 ˚C välille. Mikäli komposti ei 
lämpene syy voi olla liiallisessa kui-
vuudessa tai liiallisessa märkyydessä.  
Kosteus on sopiva, kun komposti-
massaa nyrkkiin puristettaessa tulee  
esiin pari-kolme pisaraa vettä.  
Kuivan kompostin saa elpymään kas-
telemalla, lisäämällä seosainetta ja  
sekoittamalla.

ELINTARVIKE-
KOMPOSTORI



KOMPOSTI TALVELLA

Talvella komposti tavallisesti jää-
tyy eikä se pilaa kompostia. Leudolla  
säällä kompostia voi sulatella kuu-
malla vedellä ja keväällä se käynnis-
tyy auringon lämmöstä itsestäänkin.  
Jäätynyttä kompostia voi käyttää 

normaalisti niin kauan kuin tilaa riit-
tää. Talvella biojätettä voi tilapäisesti 
varastoida ulkotiloissa tiiviissä kan-
nellisissa astioissa ja lisätä ne kom-
postiin keväällä sen sulettua.

KOMPOSTORIN TYHJENTÄMINEN

Kompostorimallista riippuen täysi 
kompostori tyhjennetään alaluukusta,  
sivuista tai päältä päin. Päältä tai  
sivusta tyhjennettäessä poistetaan 
ensin tuore maatumaton pintakerros 
muovin päälle kompostorin viereen. 
Mustaksi maatunut ja mullalle tuok-
suva kompostimulta lapioidaan eril-
leen. Sitä voi käyttää jo sellaisenaan 
kateaineen pensaiden juurella, kukka-

penkissä tai seulottuna nurmikolla. 
Seulotut kokkareet voi laittaa takaisin 
kompostiin.

Kasvualustaksi kompostimassa vaatii  
vielä 3 - 6 kk jälkikypsytyksen. Siksi 
aikaa massa laitetaan kasaan ja peite-
tään muovilla tai pressulla. Näin val-
mistunut multa sekoitetaan muun kasvu-
alustan sekaan esim. kasvimaalle.



ELINTARVIKEJÄTE  
KEITTIÖSTÄ KOMPOSTORIIN
Elintarvikejäte eli biojäte kootaan keittiössä kannelliseen  
astiaan. Isot palat ja hedelmät paloitellaan noin 3 - 5 cm 
kokoisiksi ja liian kuivat ruokajätteet kostutetaan jo keittiön 
biojäteastiaan laitettaessa.

BIOJÄTE 

•  ruoantähteet 

•  hedelmien, juuresten ja vihannesten kuoret ja palat 

•  kahvin ja teen porot suodatinpusseineen 

•  kananmunankuoret rutistettuina ja munakennot silputtuina 

•  talouspaperit ja lautasliinat 

•  kukkamullat, huonekasvien jätteet sekä leikkokukat pätkittyinä 

•  luonnonkuituja silputtuna pieniä määriä 

•  lemmikkien jätökset, hiekkaa vähäisessä määrin 

•  biojätepussi tai suojana ollut sanomalehden aukeama revittynä 

•  puutarhajätettä sangollinen kerrallaan  

 (ruohosilppu tai haravoidut lehdet)

EI BIOJÄTETTÄ 

•  nesteet, liemet, rasvat tai kastikkeet suurina määrinä 

•  isot luut 

•  tuhka tai kalkki 

•  tupakantumpit, siivoustomu tai purukumi



Kompostiauma voi olla 1 - 1,5 m leveä ja 

noin 1 m korkea. Kompostin pohjalle laite-

taan risuja, oksia tai muovisia salaojaput-

kia ylläpitämään ilmankiertoa kompostin 

alta. Sen jälkeen puutarhajätettä laitetaan 

kerroksittain kompostiin siten, että vuoro-

tellaan karkeita ravinneköyhiä aineita: 

oksasilppu, kuivat lehdet ja oljet, ja tiiviitä 

ravinnerikkaita aineksia: tuoreruohosilppu, 

naatit ja lanta, keskenään. Kerrosten väliin 

voi halutessaan ripotella multaa tai van-

haa kompostia tuottamaan oikeaa mikrobi- 

kantaa ja nopeuttamaan kompostoitumista.  

Valmis komposti kastellaan hyvin ja peite-

tään heinällä. Puutarhakomposti on kään-

nettävä vähintään kerran kesässä. 

Valmista kompostimultaa voi käyttää  

moneen tarkoitukseen kuten biokomposti-

multaakin: kukkapenkkeihin, kasvimaalle,  

pensaiden juurille tai seuloa nurmikolle. 

Kasvualustaksi kompostimulta on sekoitet-

tava muun mullan tai kasvuturpeen jouk-

koon (suhde 1: 3 - 5). Kompostimulta sisäl-

tää yleensä runsaasti kasvien tarvitsemaa 

fosforia ja kaliumia. Lisäravinteeksi voi lait-

taa vaikka kanankakkarakeita lisäämään 

kasvien tarvitsemaan typpeä. 

PUUTARHASSA
Kompostoiminen on luonnollinen tapa 
muuttaa myös pihan tai puutarhan 
tuottamat eloperäiset jätteet mullaksi.  
Luonnossa olevat pieneliöt ja lierot 
hajottavat hapellisissa olosuhteissa 
kompostoidusta puutarhajätteestä 
hyvää ja ravinteikasta multaa puu-
tarhaan ja kasvimaalle.

Puutarhajätteet voi kompostoida eris-
tämättömässä kompostorissa, kehi-
kossa tai aumassa, jonka leviäminen 
on estetty esimerkiksi istutuksin tai 
heinällä peittämällä. Kompostia ei saa 
sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa 
eikä ilman naapurin suostumusta 5 
metriä lähemmäksi tontin rajaa.

PUUTARHAKOMPOSTI



VINKKEJÄ  
PUUTARHAKOMPOSTIN PITÄJÄLLE
•  Vuoden vanhan puutarhakompostin päällä voi kasvattaa   
 mm. kesäkurpitsaa. Kasvualustaksi kompostin päälle riittää  
 noin 10 cm kasvuturvetta. 
• Juolavehnän juurakot kestävät harmillisen hyvin kompostissa.  
 Ne kannattaa kuivattaa maan päällä auringossa ennen kompostiin  
 laittamista. 

•  Niitetty heinä sopii erinomaisesti puutarhajätekompostin peiteaineeksi.

MITÄ SAA KOMPOSTOIDA PUUTARHAKOMPOSTIIN?  

 •  muumiotautisia omenoita 

 •  rupisia perunan mukuloita 

 •  ruostetautisia herukan ja pihlajanlehtiä 

 •  lehtilaikkutautisia ja harmaahomeisia kasveja 

 •  herukan ja karviaisen toukkaisia ja kirvaisia versoja ja lehtiä 

 • nukkaäkämäpunkin vioittamia lehtiä

SILPUTTUNA VOI LISÄKSI LAITTAA 

 •  äkämäpunkkisia herukan oksia 

 •  punkkisia mansikkapensaita ja rönsyjä 

 •  härmäisiä lehtiä ja versoja 

 •  ruttoisia ja viroottisia perunan mukuloita

PUUTARHAKOMPOSTIIN EI SAA LAITTAA 

 •  peruna-ankeroisen saastuttamia mukuloita tai multaa 

 •  kaalikärpäsen, sipulikärpäsen tai porkkanakärpäsen vioittamia  

  juurakoita ja sipuleita 

 •  möhöjuurisia juuria ja multaa 

 •  pahkamätäisiä sipuleita 

 •  rengasmätäisiä perunoita 

 •  juureskellarin jätteitä keväällä



Lisätietoja kompostoinnista: 
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy 

Jäteneuvoja, puh. 040 714 3355


