
 
Kompostointiopas

Uudistunut jätelaki velvoittaa kaikki asuinkiinteistöt 
joko erilliskeräämään tai kompostoimaan kiinteistöllä 
syntyvän biojätteen yli 10 000-asukkaan taajamissa 
19.7.2024 alkaen.

Biojätteen kompostointi 
kannattaa

Erilliskeräämällä tai kompostoimalla 
biojätteen voit hakea sekajäteastial-
lesi tyhjennysvälin pidennystä. Tällöin 
myös sekajätelaskusi pienenee. 

Kompostoinnin lopputuotteena syn-
tyy ravinteikasta multaa, jota voit 
hyödyntää omassa puutarhassasi. 
Kompostointi on myös mukavaa, opet-
tavaista ja palkitsevaa puuhaa. Laite-
taan siis hihat heilumaan!

neuvonta@lhj.fi, puh. 03 424 2619



Kompostorin valinta

Kompostoria hankkies-
sa tulee miettiä, tuleeko 
kompostori ympärivuoti-
seen vai pelkästään ke-
säkäyttöön. 

Myös kompostoriin laitet-
tavalla jätteellä on väliä. 
Pelkkää puutarhajätettä 
esimerkiksi voi kompos-
toida avokompostorissa. 
Biojätteelle tarkoitettu 
kompostori on oltava 
lämpöeristetty ja hait-
taeläimiltä suojattu. Vain 
oikeanlaisen kompostorin 
käyttäminen voi oikeuttaa 
sekajätteen tyhjennysvä-
lin pidentämiseen. 

Jossain tapauksessa yksi 
kompostori ei riitä kai-
kelle syntyvälle jätteelle. 
Karkeasti arvioiden kom-
postitilaa tarvitaan 50 - 
100 litraa henkilöä kohti 
vuodessa. Nelihenkinen 
perhe pärjää 200-300 lit-
ran kompostorilla.

Kompostorin kriteerit

Vakituisten asuntojen 
yhteydessä käytettävän 
kompostorin on aina 
oltava lämpöeristetty. 
Kesäkäytössä olevissa 
vapaa-ajanasunnoissa 
kompostorin lämpö-
eristys ei ole pakollista. 

Kaikkien kompostorien 
on kuitenkin oltava hait-
taeläinsuojattuja sekä 
tuulettuvia. 

Kompostorin paikka

Hyvä paikka kompos-
torille on tuulelta ja au-
ringolta suojaisa paikka. 
Kompostorin ihanteel-
linen sijoituspaikka on 
läpäisevä sorapohja, sillä 
ylimääräisen veden on 
päästävä pois kompos-
torista, jotta estetään 
kompostin vettyminen. 
Kompostoria ei kannata 
sijoittaa suoraan tuuletu-
sikkunoiden tai ilmastoin-
tikanavan lähettyville. 

Kompostorin tulee sijaita 
vähintään 5 metrin pääs-
sä naapurin rajasta ja 20 
metrin päässä talousve-
sikaivosta ja vesistöstä. 
Etäisyydestä naapurin 
rajaan voidaan poike-
ta naapurin kirjallisella 
suostumuksella.

Kompostorin ympärille 
on hyvä jättää työsken-
telytilaa hoitoa ja kuivik-
keen säilyttämistä varten.

Tarvittavat välineet

Kompostorin hoitoon 
tarvitaan sekoitussauva, 

jotta säännöllinen sekoit-
taminen on mahdollista. 
Tämän lisäksi tarvitaan 
kuiviketta ja paikka kui-
vikkeelle, jotta komposto-
ri ei pääse liian märäksi.

 

Kompostointi-ilmoituk-
sen teko

Uudistunut jätelaki vel-
voittaa jokaista kiinteistöä 
ilmoittamaan biojätteen 
kompostoinnista 1.1.2023 
alkaen. Tiedot annetaan 
lähtökohtaisesti sähköi-
sellä lomakkeella viran-
omaiselle, Loimi-Hämeen 
Jätehuolto Oy:n toimi-
alueella jätelautakun-
nalle. Löydät kompos-
tointi-ilmoituksen LHJ:n 
nettisivuilta sähköisestä 
asioinnista.

Milloin kompostoinnin 
voi aloittaa?

Parasta aikaa kompos-
toinnin aloittamiseen on 
kevät. Viileänä aikana 
kompostoinnin aloittami-
nen on vaikeaa. Silloin 
kompostoitavaa massaa 
on vähemmän, sen tuot-
tama lämmön määrä on 
vähäinen, sekä viileys hi-
dastaa hajoamista.
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Kompostorin käyttäminen

Kompostorin perushoito on yksinkertaista. Useimmiten tuoksun ja rakenteen seu-
ranta muutaman kerran viikossa riittää. Kun biojätettä ja seosainetta laitetaan 
kerroksittain oikeassa suhteessa, luonto hoitaa lopun työn. Hyvä suhdemäärä kui-
vikkeeseen on noin puolet jätteen määrästä. Kun komposti toimii hyvin, lahottajaeli-
öiden elintoiminnoissa muodostuva lämpö nostaa sen lämpötilan 50-70 C°:een. Toi-
mivassa kompostissa jätteet painuvat kasaan eikä hajua tai muita haittoja ilmene.

   
   SOPII KOMPOSTIIN    EI SOVI KOMPOSTIIN

   Kasvisten ja hedelmien kuoret 
  ja tähteet

    Imurin pölypussit

   Ruuantähteet ja pilaantuneet 
  elintarvikkeet

   Tupakantumpit ja tuhka

   Munankuoret ja pahviset munakennot    Maito- ja mehutölkit

   Kalanperkeet   Tekstiili, kumi ja nahka

  Talouspaperi    Muovi, lasi, metalli, suuret 
   määrät paperia

   Kahvin- ja teenporot, suodatin- 
   ja teepussit

   Vaaralliset jätteet, kuten lääkkeet, 
   kemikaalit ja painekyllästetty puu

   Kotieläinten häkkien purut    Viili- ja jogurttipurkit

   Kasvijätteet, myös rikkakasvit.
   Mieluiten ennen siementen kehittymistä. 

   Haitallisten vieraskasvien siemenet, 
   esimerkiksi lupiinin siemenet. 
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Seosaineet

Seosainetta eli kuiviketta tarvitaan sitomaan kosteutta ja hajua, parantamaan kom-
postorin ilmavuutta ja lisäämään hiiltä hajottajien energianlähteeksi. Seosaineen 
liika käyttö ei aiheuta ongelmia, kompostori korkeintaan täyttyy arvioitua nopeam-
min. Seosaineena kelpaavat lehti- ja neulaskarike, risuhake, kutterinlastu, silputtu 
olki tai erityinen kaupallinen valmiste. Eri seosaineilla on erilaisia ominaisuuksia. 
Seosainetta on varattava reilusti, sillä biojäte peitetään noin samalla määrällä se-
osainetta. Hyvä sijainti säilytykseen on kompostorin läheisyydessä kannellisessa 
astiassa. Talvella seosaineen voi sekoittaa biojätteen sekaan ennen kompostoriin 
laittamista.

Jäte on parasta laittaa kompostoriin sellaisenaan ilman pakkaamista. Sen pohjalle 
voi laittaa palan sanomalehteä, talouspaperipalan tai silputtua munakennoa. Hajoa-
mista helpottamaan isot kiinteät kappaleet kuten leivät kannattaa pilkkoa ja murska-
ta munankuoret.

BIOJÄTE

KOMPOSTOINTI PIENELIÖT HAJOTTAVAT 
JÄTTEEN

JÄLKIKOMPOSTOINTI

KOMPOSTIMULTAASATO

l
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Sekoittaminen

Kun hyvää seosainetta on sopiva määrä, se pitää kompos-
torin usein riittävän kuohkeana. Viikoittain siihen voi 
pistellä reikiä esimerkiksi sekoitussauvalla. 

Muutaman kerran kuukaudessa 
kompostorin pintaosien pöyhiminen yleensä riittää. 
Samalla kannattaa kääntää reunoilta massaa kuu-
mempaan keskiosaan. Suurempien yhteiskäyttö-
kompostorien perusteellinen sekoittaminen on syytä 
tehdä viikon tai parin välein. On tärkeää, että kom-
postimassa on pöyhittäessä kosteaa, 
sillä kuivasta kompostorista saattaa pöllytä homeitiöitä 
hengitysilmaan.

Kasteleminen

Kastelun tarvetta voi tarkkailla esim. muurahaisten 
avulla. Jos niitä on, tai kompostori muuten vaikuttaa kuivahkolta, 
sitä kannattaa kastella. Sopivan kostea kompostimassa tuntuu 
kädessä kuivaksi puristetulta pesusieneltä, josta ei tipu vettä. Kasteluun 
erinomainen vaihtoehto on nokkosvesi etenkin lehtikompostin kasteluun.

Sulattaminen

Kovilla pakkasilla jopa lämpöeristetty kompostori voi jäätyä, etenkin jos biojätettä 
on liian vähän. Jo jäätynyttä kompostoria voi täyttää normaalisti jäästä välittämät-
tä, sillä ilmojen lämmetessä kompostoituminen käynnistyy jälleen. Kompostoria voi 
yrittää lämmittää kuumavesipulloilla tai lämmitetyillä kivillä jäätymisen estämiseksi 
ja kompostoitumisen herättelemiseksi. 
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   Kutterilastu 
   (käsittelemättömäs    tä puusta)

• ilmavaa
• kuivana ei jäädy
• ei sido tehokkaasti kosteutta 

eikä typpeä
• vaatii jälkikompostointia

   Risuhake • ilmavaa
• lahoaa nopeasti

   Kuorike • sitoo hajuja, ammoniakkia, kos-
teutta, paljon hivenaineita

• voi estää kärpästen lisääntymi-
sen

• hajoaa hitaasti
• syntyy paljon humusta

   Turve (lannoittamaton) • ei kovin ilmava
• sitoo hajuja, ammoniakkia, kos-

teutta
• jäätyy helposti
• lahoaa nopeasti
• hyvä seosaine sekoitettuna kut-

terinlastuun tai risuhakkeeseen 
1:1

   Olki, ruoho • hajoaa hitaasti
• silputtuna hyvä seosaine
• ruohosilppu hyvä kiihdytin kom-

postorin lämmitykseen

   SEOSAINE:    OMINAISUUDET:

   Kuiva lehti- ja neulashake • Pelkkä lehtijäte kostuessa pai-
nuu tiiviiksi levyksi

• Kannattaa sekoittaa karkeam-
paan ainekseen
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Jälkikompostointi ja kompostorituotteen käyttö

Kevät ja alkusyksy ovat otollista aikaa kompostorin tyhjentämiselle. Syksyllä kom-
postoria ei saa tyhjentää kokonaan, sillä tyhjänä se jäätyy nopeammin. Kompos-
torin pohjalta hyödynnetään vanhin massa. Komposti ei vielä sellaisenaan ole 
käyttövalmista. Kompostorissa tummaksi muuttunutta ”vahvaa” massaa on jälki-
kompostoitava eli laimennettava sekoittamalla sekaan puutarhajätteitä eli lehtiä, 
risuja ja ruohoa.

Kun massa tyhjennetään esimerkiksi puutarhakompostoriin, voi seassa näkyä vielä 
muun muassa kananmunankuoria. Mitä parempaa multaa haluaa, sitä tärkeämpää 
jälkikompostointi on. Jälkikompostorin ei tarvitse olla lämpöeristetty, mutta ilman-
kierrosta on huolehdittava esimerkiksi laittamalla pohjalle kuohkea risukerros. Kan-
si tai kevytpeite säilyttää jälkikompostorissa paremmin kosteutta.

Kompostin kypsyminen vie yhdestä liki kolmeen vuotta aikaa. Valmista multaa voi 
hyödyntää istutuksiin, lannoittamiseen, kukka- tai kasvimaan multaan sekoitettuna, 
sekä vaikka nurmikkoa lannoittamiseen.
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ONGELMA SYY RATKAISU

Mädäntynyt haju Komposti on liian 
märkä tai tiivis

• Lisää karkeaa seosainetta tai  
sekoita kompostia

• Hautaa eläinperäiset jätteet  
syvemmälle

Pistävä ammoniakin haju Ravintotasapaino ei  
ole kunnossa

• Lisää hapanta seosainetta  
(esim. kuorike, turve)

Komposti ei lämpene, 
jäte ei maadu

Komposti on liian kuiva 
tai märkä. Kompostissa 
voi olla myös liian vähän 
typpeä tai kuumavaihe on 
ohi ja maatuva aines on 
jo kompostoitunut

• Kastele haalealla vedellä ja sekoita
• Lisää runsaasti seosainetta ja 

sekoita
• Lisää typpipitoista aineitta, kuten 

nokkosvettä tai ureaa
• Tyhjennä komposti

Jäätyminen Pitkään jatkuneet pakka-
set voivat jäädyttää läm-
pöeristetynkin komposto-
rin, etenkin jos: biojätettä 
on liian vähän tai kom-
postimassa on riittämätön
eristys on riittämätön

• Lämmitä kompostoria esim. kaa-
tamalla kompostimassan sekaan 
lämmintä vettä. 

• Jäätynyttä kompostoria voi käyt-
tää normaalisti seosaineen kera, 
keväällä kompostoituminen käyn-
nistyy itsestään

Kärpäset ja/
tai kärpästen toukat

Haju houkuttelee kärpä-
siä: liian vähän seosainet-
ta tai huonosti peitetty 
eläinperäinen jäte

• Lisää seosainetta
• Hautaa eläinperäinen jäte syvem-

mälle
• Käännä kompostin pintaosa (kär-

pästen munat ja toukat) kuumaan 
keskiosaan

• Huuhtele kompostorin sisäseinät 
ja kansi kuumalla vedellä

• Käytä tarvittaessa pyretriinipoh-
jaista torjunta-ainetta tai kärpäs-
bakteerivalmistetta

Sieni- ja homekasvusto Home ja muut sienet kuu-
luvat kompostin hajottaja-
eliöstöön

• Kaikki kunnossa, hoida kompostia 
kuten ennenkin

Tuhkamainen / seittimäi-
nen aine n. 20 - 30 cm 
syvyydessä

Komposti on liian kuiva ja 
kuuma; ”tuhka” on säde-
sienirihmastoa

• Kastele haalealla vedellä ja  
sekoita

Muurahaiset Komposti on liian kuiva
muurahaisista ei ole hait-
taa kompostille

• Kastele lämpimällä vedellä ja 
sekoita


