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Puutarhasta kompostiin

Ravinteiden kierrättäminen kannattaa
• saat hyvää multaa pihaan – säästät
lannoitteiden ja mullan ostossa
• saat hyötyliikuntaa ja iloisen mielen

• säästät jätemaksuissa
• säästät ympäristöä

Näin aloitat
1

Hanki tarvittavat välineet

2

Tutustu kompostoinnin tietopakettiin jäteyhtiösi

3

Etsi sopiva paikka
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Aloita kompostin kokoaminen

• k ompostori/kompostikehikko
• herätettä, joita ovat kaupan kompostiheräte, lantarakeet, vihreä ruohojäte,
nokkosvesi tai urea
• kottikärryt, talikko ja lapio
nettisivulla. Sieltä löydät lisätietoa myös paikallisista kompostointia
koskevista määräyksistä.

•p
 aikka, jossa kompostin täyttäminen, kääntäminen
ja tyhjentäminen on helppoa
• lämmin tuulensuojainen paikka, jossa vesi ei seiso
• vähintään 15 metrin päähän kaivosta tai vesialueesta

Ei tuhkaa !
kompostiin

• L aita kompostin pohjalle 10 cm kerros haketta,
oksasilppua, risunpätkiä tai salaojaputkia.
• Lisää erityyppisiä puutarhajätteitä noin 10 cm kerroksin.
Mitä pienempinä paloina puutarhajäte on, sitä nopeammin
ne kompostoituvat.
• Kostuta välillä ja lisää kerroksiin kompostiherätettä.
• Voit laittaa kerrosten väliin myös osittain maatunutta kompostia
tai puutarhamaata nopeuttamaan hajoamista.

Puutarhajäte on yleensä kuivaa, ja siinä on vähän ravinteita. Tuoreessa
vihreässä puutarhajätteessä kuten ruohosilpussa on paljon ravinteita. Kerrosten
kostuttaminen ja kompostiherätteiden lisääminen nopeuttavat kompostoitumista.

Puutarhajätteitä kompostoidaan avokompostissa silloin, kun jätettä tulee
paljon kerralla kuten esimerkiksi syksyllä puiden lehtiä.

komposPuutarhajäte on siistiä kompostoida
komposin
jollo
ssa,
torissa tai kompostikehiko
avokuin
paa
eam
toituminen on myös nop
toriin
pos
kom
tuun
kompostissa. Jyrsijäsuojat
an
seka
teen
ajät
tarh
voi kesäaikana laittaa puu
myös elintarvikejätteitä.

5

Peitä komposti

6

Käännä komposti

Ohjeet
lehtikompostin
tekoon löydät
jäteyhtiön
nettisivuilta

• L aita kompostikehikon päälle esimerkiksi vaneri tai kevytpeite.
• Laita avokompostin päälle turvetta tai multaa sitomaan kosteutta ja ravinteitä
sekä kerros puunlehtiä lämpöeristeeksi.
• Peitä avokomposti syyssateilla kevytpeitteellä tai muovilla, jonka helmat
jätetään irti maasta. Peittäminen estää kompostin kuivumisen ja ravinteiden
huuhtoutumisen.
• K äännä komposti vähintään keväällä ja syksyllä sekä lisää tarvittaessa
vettä ja herätettä.
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Käytä multaa maanparannusaineena
• K ompostimulta valmistuu noin vuodessa.
• Paras levitysaika on keväällä.
• Multaa voi levittää puutarhaan katteeksi kasvien juurelle ja
haravoida nurmikolle.
• Maatumattomat kasvienosat voi myös käyttää katteena tai
palauttaa kompostiin.
• Täysin kypsästä mullasta ei erotu enää lähtöaineita ja
sitä voi sekoittaa myös maahan.

Puutarhan kaikki
kasvinjätteet voi kompostoida
•
•
•
•

tuneet kukat
kasvien varret, lehdet, juuret ja kuih
ruoho ja pihan haravointijätteet
oksasilppu
sammal ja jäkälä

Kompostoituminen vaatii
kosteutta,
ravinteita ja
happea!

Kompostorinse
voi rakentaa it

Käytä katteena,
kaikkea ei tarvitse kierrättää kompostin kautta!
• Käytä tuoretta ruohosilppua katteena
pensaiden alla ja kasvimaalla.
• Jätä ruohosilppua nurmikolle
lierojen ruuaksi.
• Silppua syksyllä puiden lehdet
nurmikolle ruohonleikkurilla.
• Vie puiden lehtiä syksyllä kasvimaalle
katteeksi tai käännä ne kevyesti multaan.

Esitteen teksti yhteistyössä Pohjois-Savon Martat ry

Lisätietoa
kompostoinnista

Jätekukko Oy
www.jatekukko.fi

Puhas Oy
www.puhas.fi

Metsäsairila Oy
www.metsasairila.fi

Ylä-Savon Jätehuolto Oy
www.ylasavonjatehuolto.fi
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