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Hei! 
 
Olemme tehneet käyttöösi Hartolan kunnan jäteoppaan. Oppaassa kerrotaan pääpiirteittäin, miten 
erilaisten jätteiden käsittely on järjestetty kunnan alueella ja mitkä ovat oppaan ilmestymishetkellä 
voimassa olevat jätehuoltomaksut.  
 
Oppaassa on kerrottu lajittelusta, kompostoinnista ja jätehuollon järjestämistavoista ja maksuista. 
Lisäksi lopusta löytyy hyötyjäteaseman kartta sekä aluekeräyspisteiden sijaintikartta.  
 
Epäselvissä tapauksissa voitte ottaa yhteyttä kunnan jäteneuvontaan, josta saa tarkempia ohjeita 
jätteiden käsittelystä. 
 
Erityinen kiitos tämän oppaan valmistumisesta kuuluu työstä vastanneelle Susanna Allakselle. 
 
 
 
Yhteistyöterveisin: 
 
Hartolan kunta 
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2. NÄIN SÄÄSTÄT LUONTOA JA PIENENNÄT JÄTEMÄÄRÄÄ 

 
VALITSE YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ TUOTTEITA 

Mieti, mitä todella tarvitset. Vältä kertakäyttöä ja turhaa pakkaamista. Kun käytät mahdollisim-
man haitattomia kemikaaleja, voit välttyä tuottamasta vaarallista jätettä.  

 
KÄYTÄ UUDELLEEN 

Kierrätä ja korjaa esim. vaatteita, kenkiä ja urheiluvälineitä 
 

LAJITTELE JÄTTEESI 
Järjestä kotona keräysastiat kaikille jätelajeille.  

 
VAARALLISET JÄTTEET TALTEEN 

Öljyjen ja muiden vaarallisten jätteiden pääsy luontoon tulee estää. Samalla suojelet omaa ter-
veyttäsi.  

 
KOMPOSTOI 

Kompostoimalla voit vähentää jäteongelmaa ja parantaa pihasi ja kasvimaasi maaperää. Kom-
postoida voi sekä pien- että kerrostalossa ja varsinkin kesämökillä. 

 
ÄLÄ ROSKAA 

Roskien ja hylättyjen esineiden jättäminen ympäristöön on lailla kielletty kaikkialla. Roskaaja jou-
tuu siivoamaan jälkensä ja voi saada sakkoa.  
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3. JÄTEHUOLTO HARTOLASSA 
 
Jokaisen kiinteistön tulee liittyä järjestettyyn jätehuoltoon. Kiinteistön asukkaalla on eri vaih-
toehtoja jätehuollon järjestämiseksi. Vastuu jätehuollosta kuuluu jätteen haltijalle.  
 
3.1 SEKA- JA BIOJÄTTEEN KERÄILY 
 
1. Taajama-alueella  
 - Kiinteistön asukas sopii jätehuoltoyrittäjän kanssa jäteastioiden tyhjennyksestä ja -väleistä. 
  
2. Haja-asutusalueella  
 - Kiinteistön asukas sopii jätehuoltoyrittäjän kanssa jäteastioiden tyhjennyksestä ja -väleistä. 
 Asukas voi myös sopia yhteisten jäteastioiden käytöstä naapureiden kanssa ja ilmoittaa siitä
 jätehuoltoyrittäjälle. 
 - Kiinteistön asukas toimittaa itse jätteensä jätteen keräyspisteelle tai hyötyjäteasemalle ja 
 tekee siitä ilmoituksen jätehuoltoyrittäjälle. 
 
3.  Yritykset 
 - Yritys sopii jäteastioiden tyhjennyksestä jätehuoltoyrittäjän kanssa. 
   
Kaikilla Hartolan kiinteistöillä biojäte on eroteltava muusta jätteestä. 
 
Biojätteen käsittelynä on joko kompostointi kiinteistöllä tai biojätteen kuljetuksesta sopiminen jä-
tehuoltoyrittäjän kanssa. Bio- ja sekajätteen keräilyastiat voivat olla yhteisiä useammalla kiinteis-
töllä. Kimppa-astioista tulee ilmoittaa jätehuoltoyrittäjälle. 
 
Kiinteistöillä on oltava erilliset keräysvälineet seka- ja biojätteelle. Biojätteelle ei kuitenkaan tar-
vitse erillistä keräysastiaa, jos se kompostoidaan. Kompostoinnista ei saa aiheutua haju-, pieneläin- 
tai muuta terveyshaittaa.   
 
Hartolan kunta ylläpitää aluekeräyspisteitä ja hyötyjäteasemaa sekä järjestää jäteneuvontaa. Jäte-
huoltoyrittäjä Seppo Hynninen Ky vastaa jätteiden keräilystä (ei vaarallisista jätteistä) ja laskutuk-
sesta. 
 

 
 
 
 

MIHIN JÄTEHUOLLOLLA PYRITÄÄN 
 

Jätehuollolla pyritään siihen, että syntyneet jätteet hoidetaan asianmukaisesti joko tuotantoon tai 
luonnon kiertokulkuun aiheuttamatta haittaa ympäristölle tai ihmisen terveydelle.  

 
Perittävällä jätemaksulla katetaan kunnan järjestämän jätehuollon käsittely- ja kuljetuskustannuk-

sia ja siihen liittyvien suunnittelu ja muiden tehtävien kustannuksia.  
 

Ekomaksulla katetaan jäteneuvonnan ja -valvonnan menoja; esimerkiksi tämän oppaan painokulu-
ja sekä hyötyjäteaseman ylläpitokuluja. 
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3.2 KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENNYS  
 
Jätteiden keräysvälineet on tyhjennettävä seuraavasti: 
 
1. Biojäteastiat      touko-lokakuussa 1 krt / viikko 
        marras-huhtikuussa 1 krt / 4 viikkoa 
 
2. Pilaantumattomia jätteitä sisältävät  vähintään 1 krt / 8 viikkoa 
 sekajäteastiat 
 
3. Saostuskaivot     vähintään kerran 12 kuukaudessa 
  
Edellä mainituista tyhjennysväleistä poikkeaminen vaatii teknisen lautakunnan luvan.  
Kiinteistön omistajan on itse huolehdittava jäteastioiden säännöllisestä puhdistamisesta. 
 
 
3.3 MUIDEN JÄTTEIDEN KERÄILY 
 
Sekajätteisiin kuulumattomia jätteitä ovat mm. hyötyjätteet, vaaralliset jätteet ja rakennusjätteet. 
Näiden jätteiden lajittelusta ja vastaanotosta on kerrottu tarkemmin tämän oppaan lajitteluohjeita 
käsittelevässä luvussa. Jätteenhaltijan on joko omatoimisesti kuljetettava tai kuljetusyrityksen 
kanssa sovittava näiden jätteiden kuljettamisesta niille osoitettuihin vastaanotto- ja käsittelypaik-
koihin.  
 
 
  

Hartolan hyötyjäteasema  
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3.4 JÄTEMAKSUT JA LASKUTUS 
 
Jätehuoltomaksun suuruus kiinteistöllä on 1.1.2015 alkaen seuraava: 
 
Haja-asutusalue      euroa / vuosi (sis. alv 24%) 
  
 SEKAJÄTE /  
 Aluekeräyspisteen käyttömaksu          
    
 Vakituinen asunto    129,99 
 Yhden asunnon kiinteistö (yksin asuva) 76,00 
 Vapaa-ajan asunto    66,04 
 Puolitettu vapaa-ajan asunto   33,02 
 
Mikäli samalla henkilöllä on omassa käytössään vakituisen asunnon tai loma-asunnon lisäksi kun-
nassa toinen loma-asunto, peritään tästä asunnosta jätemaksu 50%:lla alennettuna. 
 
 
Taajama-alue       euroa / astia (sis. alv 24%) 
 
 SEKAJÄTE / Kiinteistönouto      
 200 l:n astia     9,24 
 240/300 l:n astia     9,55 
 360/390 l:n astia     10,99 
 600/660 l:n astia     14,82 
 5000 l:n astia     84,65 + 68,14 jätteenkäsittelymaksu 
 6000 l:n astia     104,42 + 82,17 jätteenkäsittelymaksu  
 8000 l:n astia     134,11 + 123,84 jätteenkäsittelymaksu 
  
 BIOJÄTE / Kiinteistönouto 
 120-140 l:n astia      11,67 
 200-240 l:n astia     13,34 
 
 
Haja-asutusalueella jätteen kiinteistönoudon maksun suuruus riippuu asuinpaikasta ja siitä on 
sovittava jätehuoltoyrittäjän kanssa. 
 
 
EKOMAKSU 1.1.2015 ALKAEN   euroa / vuosi (sis. alv 24%) 
 
 Perusyksikkö/asunto    31,00 
 Vapaa-ajan asunto    24,80 
 Teollisuus-, hallinto- ja liikekiinteistö 76,22 
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HYÖTYJÄTEASEMA 
 
Hartolan kunnan hyötyjäteasemalla (vedenpuhdistamon yhteydessä), Valtatie 1531, otetaan vas-
taan  kotitalouksien alle 1m³:n eriä. Isommista eristä ja yritysten jätteistä on sovittava 
jätehuoltoyrittäjän kanssa. 
 
Maksutta: 
• Polttokelpoinen puujäte 
• Kyllästetty puujäte 
• Keräyspaperi ja -pahvi 
• Lasi ja posliini 
• Metallijäte ja tynnyrit 
• Sähkö- ja elektroniikkaromu (kylmälaitteet, TV:t, pienelektroniikka) 
• Jäteöljyt ja kiinteät öljyiset jätteet 
• Maalit 
• Torjunta-aineet ym. vaaralliset jätteet 
• Loisteputket, energiansäästölamput ja led-lamput 
               
Maksullisia: 
• Kaatopaikka- ja energiajäte alle 200 ltr 7,00e 
• Kaatopaikka- ja energiajäte alle 1000 ltr 15,00e 
• Vanteettomat renkaat 1,00e/kpl 
• Vanteelliset renkaat 5,00e/kpl 
 
 
 
 
JÄTEHUOLLON LASKUTUS 
 
Jätehuoltolaskutuksen hoitaa keskitetysti jätehuoltoyrittäjä Seppo Hynninen Ky. 
 
Jätehuoltolaskutus tapahtuu seuraavasti: Vakituiset asunnot taajama-alueella laskutetaan 3 kuukau-
den välein. Haja-asutusalueella olevat vakituiset asunnot ja vapaa-ajan asunnot heinäkuussa.  
 
Ekomaksu laskutetaan erikseen. 
 
Osoitteenmuutokset on ilmoitettava Sari Laitiselle p. 044 7432 224, sari.laitinen@hartola.fi. 
 

. 
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4. JÄTTEIDEN LAJITTELUOHJEET 
 
4.1 SEKAJÄTE 
 
Sekajätteeseen kuuluu: 
• Kaikki muovit (Hartolassa ei ole erikseen energiajätteen keräystä) 
  → myös PVC-muoviset tuotteet 
  → alumiinipinnoitetut muovit, esim. kahvi- ja sipsipussit 
• Kertakäyttövaipat ja terveyssiteet 
• Rikkinäiset tekstiilit 
• Rikkinäiset kengät 
• Nahka, keinonahka, kumi 
• Pölynimuripussit 
• Tuhka ja tupakantumpit 
• Hehku- ja halogeenilamput sekä autojen lamput 
• Sulakkeet 
• CD-levyt, C-kasetit, VHS-nauhat, disketit 
• Valokuvat ja negatiivit 
• Tulostimien värikasetit 
• Lyijykynät, kuivamustekynät 
• Kinkun- ym. isokokoiset luut 
• Kissanhiekka  
• Kierrätykseen kelpaamattomat materiaalit esim. likaantunut pahvi ja paperi 
→ Loppusijoitus kaatopaikalle tai poltettavaksi kelpaava jäte hyötyvoimalassa sähköksi ja läm-
möksi teollisuuden ja kotitalouksien käyttöön. 
 
EI kuulu: 
• Vaaralliset jätteet ja SER-jätteet 
• Syttyvät ja räjähtävät jätteet (vie käyttämättömät ilotulitteet poliisille) 
• Biojätteet 
• Kierrätykseen kelpaavat jätteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Siltasuon aluekeräyspiste Vuorenkyläntiellä 
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4.2 HYÖTYJÄTE 
 
Paperi 
 
Keräyspaperi on vietävä keräyspaperiastioihin. 
Keräyspaperiksi kelpaavat: (Kaikki postilaatik-
koon tuleva paperi. Niitit ja paperiliittimet voi 
jättää) 
• Sanoma- ja aikakauslehdet 
• Mainokset ja esitteet 
• Värilliset paperit 
• Kirjekuoret (myös ikkunalliset) 
• Uusiopaperi 
• Pehmeäkantiset kirjat 
→ Keräyspaperista valmistetaan pääasiassa sano-
malehtipaperia. 
 
EI kelpaa: 
• Kertakäyttöastiat 
• Ruskeat paperikassit 
• Lahjapaperit 
• Kopiopapereiden kääreet 
• Tietosuojapaperit 
• Jäljentävät paperit 
• Pahvi ja kartonki 
• Muovi 
• Valokuvapaperi 
• Tapetti  
• Likainen ja kastunut paperi 
→ Nämä laitetaan sekajätteisiin. 
 
Pahvi 
 
Pahvinkeräykseen kelpaa: 
• Aaltopahvi 
• Ruskea kartonki 
• Voimapaperi 
• Ruskea paperi 
Muista litistää pahvilaatikot ja -pakkaukset! 
Teippejä, niittejä ja hakasia ei tarvitse poistaa. 
→ Keräyspahvista valmistetaan hylsykartonkia esim. wc-paperirullia ja kananmunakennoja. 
 
Ei kelpaa: 
• Märkä tai likainen pahvi 
• Folioidut pakkaukset (esim. mehupurkit) 
• Styroksi ja muovi 
• Maitopurkit  
→ Sekajätteisiin, maitopurkkeja voi myös polttaa tulisijassa puun seassa. 
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Lasi 
 
Lajittele keräysastian ohjeen mukaan kirkkaisiin tai värillisiin laseihin. Lasinkeräykseen kelpaa: 
• Lasipullot ja -purkit 
 
Huuhtele pullot ja purkit puhtaiksi. Irroita korkit ja kannet, kaulukset ja etiketit voi jättää. Vie 
pantilliset pullot takaisin kauppaan! 
 
EI kelpaa: 
• Kuumuutta kestävä lasi (pyrex) 
• Juomalasit 
• Kristalli 
• Posliini ja keramiikka 
• Ikkuna- ja peililasi 
• Opaalilasi (kosmetiikkapakkauksissa) 
• Lamput 
• Auton tuulilasi (hyötyjäteasemalle voi viedä) 
 
Metalli 
 
Nämä ohjeet koskevat pienmetallijätettä, jota kerätään eri puolella kuntaa sijaitsevilla keräyspis-
teillä. Metallinkeräykseen kelpaa: 
• Puhtaat säilyketölkit 
• Kattilat ja pannut 
• Alumiinivuoat, foliot ja lämpökynttilöiden hylsyt 
• Metallikannet (hillo- ja jugurttipurkeista) 
• Kruunu- ja kierrekorkit 
• Ruokailuvälineet 
• Tyhjät ja paineettomat aerosolitölkit (eivät höls-

ky tai pihise napista painettaessa, muuten vaaral-
lisiin jätteisiin) 

• Tyhjät maalipurkit (jos purkissa on maalia  
     → vaarallisiin jätteisiin) 
• Vanteet, metalliputket 
• Ruosteiset esineet 
 
Isoja metalliromuja otetaan vastaan hyötyjäteasemalla. Suuremmista kuin 1m³:n eristä on sovittava 
jätehuoltoyrittäjän kanssa. 
• Kiukaat 
• Tyhjät tynnyrit 
• Työkoneet 
• Polkupyörät ja auton osat 
• Pyykinkuivaustelineet 
 
→ Keräysmetallia käytetään uusien metallituotteiden raaka-aineena esimerkiksi säilyketölkkeihin. 
Kierrätetyn raaka-aineen käyttö voi säästää energiaa jopa 75–95% uuden raaka-aineen käyttöön 
verrattuna. Pienmetallia voidaan kierrättää lähes loputtomiin.  
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Sähkö- ja elektoniikkaromu 
 
Sähkö- ja elektroniikkaromua eli SER-jätettä otetaan vastaan hyötyjäteasemalla, mutta myös osa 
kodinkoneliikkeistä ottaa vastaan käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita. 
 
SER-jätettä ovat: 
- Kylmälaitteet kuten jääkaapit ja pakastimet 
- Televisiot, tietokoneet ja tietokonelaitteet 
- Energiansäästölamput, led-lamput, loisteputket ja valaisimet, joissa on kiinteä lamppu 

(esimerkiksi kirkasvalolamppu). 
- Kahvinkeittimet, leivänpaahtimet ym. pienet sähkö- ja elektroniikkalaitteet 
 
 
4.3 VAARALLISET JÄTTEET (ent. ongelmajätteet) 
 
Aiheuttavat jo pieninäkin määrinä vaaraa tai haittaa ihmisille, eläimille ja ympäristölle. Vaarallisia 
jätteitä otetaan vastaan hyötyjäteasemalla. Näistä tuotteista löytyy yleensä vaarallisten aineiden 
merkki. Vanhat oranssimustat merkit ovat vaihtumassa vuoteen 2017 mennessä puna-valkomustiin 
merkkeihin.  
 
Vaarallisia jätteitä ovat: 
• Maalit, lakat, liimat pakkauksineen  
• Liuottimet (tärpätti, tinneri, asetoni) 
• Torjunta-  ja kasvinsuojeluaineet 
• Öljyt ja öljyiset jätteet mm. trasselit, 

öljynsuodattimet 
• Akut ja akkunesteet 
• Jäähdytinnesteet 
• Emäksiset pesuaineet 
• Hapot (esim. rikki- ja muurahaishap-

po) 
• Uudenvuodentina (sisältää lyijyä) 
• Painekyllästetty puu 
• Sulakkeet 
• Sytyttimet 
• Led-lamput, energiansäästölamput, loisteputket 
• Paristot ja pienakut; Useimmista kaupoista löytyy niille keräyslaatikoita. Jos et ole varma paris-

ton laadusta vie se hyötyjäteasemalle vaarallisten jätteiden keräyspisteelle. 
• Lääkkeet ja elohopealliset kuumemittarit 
 → toimitettava apteekkiin. 
 
Ohjeet vaarallisten aineiden käsittelyyn: 
- Älä kaada viemäriin tai maahan! 
- Pidä vaaralliset jätteet erillään muista jätteistä. 
- Älä sekoita vaarallisia jätteitä keskenään. 
- Toimita jätteet keräykseen alkuperäisissä pakkauksissa. 
- Merkitse pakkauksen päälle mitä se sisältää. 
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4.4 RAKENNUSJÄTE 
 
Rakennusjätettä syntyy rakentamisessa, purkamisessa, remontoinnissa sekä maa- ja vesirakentami-
sessa. Pienet erät alle 1m³ rakennusjätettä toimitetaan Hartolan hyötyjäteasemalle. Isommat erät on 
vietävä etukäteen ilmoittaen, jätehuoltoyrittäjän omalle varikolle. Varikon sijainti on merkitty hyö-
tyjäteaseman karttaan. 
 
Rakennusjätteet lajitellaan seuraavasti (isommat erät kannattaa lajitella jo työmaalla): 
• Puu 
• Käsitelty puu 
• Metalli 
• Lasi 
• Muovi, styroksi 
• Kipsilevyt, laatat 
• Betoni, tiilet 
• Eristeet, kattohuopa 
• Vaaralliset jätteet 
→ Kysy jätehuoltoyrittäjältä siirtolavoja 
 
 
4.5 PUUTARHAJÄTE 
 
• Voidaan kompostoida kompostikehikossa tai kompostorissa. Isommat oksat kannattaa hakettaa 

oksasilppurilla.  
• Valittulantiellä sijaitsevalle vastaanottopisteelle voidaan viedä: 
     oksia, risuja ja lehtiä. 
• Älä vie haravointijätteitä (lehtiä, risuja yms.) metsään, sillä saatat levittää vieraslajeja luontoon. 

Ne ovat uhka alkuperäislajeille. 
• Puutarhajätteen avopoltto on kielletty kirkonkylän asemakaava-alueella.  
 
 
 
 
 
 

 
MUISTA! 
 
Koiran ja kissan omistajien tulee kerätä eläinten ulosteet taajamassa ja huolehtia 
ne biojäteastiaan tai pieninä määrinä kompostoriin. 



 

 17 

 
 
Hartolan kunnasta jätteet toimitetaan edelleen seuraaville käsittelijöille: 
 
 Sekajäte osa Jyväskylän Mustankorkea Oy:n kaatopaikalle, osa Kotkan Hyötyvoimalalle. 
 
 Rakennusjäte, metalliromu, tynnyrit ja renkaat toimitetaan Kuusakoski Oy:lle Heinolaan. 
 
 Keräyspaperi menee Paperin Keräys Oy:lle Kaipolaan Jämsään. 
 
 Biojäte toimitetaan Joutsaan Ekokaasu Oy:lle. 
 
 Kyllästetty puu menee Tuulokseen Purkulinja Oy:lle.  
 
 Vaaralliset jätteet Riihimäen Ekokemille. 
 
 Lasi Valkealaan Hyötypaperi Oy:lle. 
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5. PUUN POLTTAMINEN  
 
Tulipesässä saa polttaa: 
• Kuivaa ja käsittelemätöntä puuta, joka on mielellään ylivuotista. (Vaalea väri ja helähtävä, terä-

vä ääni, kun klapeja lyö yhteen.) 
• Pieniä määriä puhdasta paperia, pahvia ja kartonkia. 
• Puun seassa saa polttaa huuhdeltuja maitotölkkejä sekä esim. sokeri- ja jauhopusseja. Myrkyl-

listen savukaasujen minimoiseksi ne suositellaan lisättäväksi vasta sytyttämisen jälkeen. 
 
Ei saa polttaa: 
• Mitään muovia tai muita jätteitä 
• Kyllästettyä puuta 
• Keinokuituja tai keinonahkaa 
• Kumia ja nahkaa 
• Märkää paperia 
 
Muista, että lämmityksessä syntyvistä savukaasupäästöistä ei saa aiheutua haittaa omalle, naapu-
reiden terveydelle tai viihtyvyydelle. 
→ Noudata tulipesän valmistajan antamia ohjeita sekä edellä mainittuja yleisiä ohjeita. 
→ Tyhjennä tuhkasäiliö tarpeen mukaan. 
→ Kutsu nuohooja säännöllisin väliajoin (vakituiset asunnot kerran vuodessa ja vapaa-ajan asun-
not kolmen vuoden välein). 
 
 
5.1 TUHKAN KÄSITTELY 
 
• Laita jäähtyneenä sekajätteisiin. 
• Vaihtoehtoisesti levitä puhdas puutuhka tulipesästä omalle pellolle tai kasvimaalle (vain pieniä 

määriä kerrallaan). Hyvä lannoite, voidaan käyttää kalkitsemiseen ja ravinteena. 
 → Voidaan varastoida palamattomassa ja kannellisessa astiassa. 
 → Voidaan levittää jo keväthangen päälle ja nopeuttaa näin sen sulamista, samalla sulamis-
 vedet ravitsevat maaperää. 
 → Sopii hyvin lannoitteeksi hedelmäpuille ja marjapensaille. Erityisesti istutusvaiheessa se 
 tehostaa juurtumista. 
 → Voidaan käyttää myös tuholaistorjuntaan (www.puutarha.net). 
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6. SAOSTUS- JA UMPIKAIVOJEN TYHJENTÄMINEN 
 
Saostuskaivot tulee tyhjentää lain mukaan vähintään kerran vuodessa. Hartolan alueella saostus-
kaivoja tyhjentää oppaan laatimishetkellä Kuljetusliike H ja M Hintikainen Ay p. 040 088 8834. 
Kaivojen tyhjennyksen yhteydessä on hyvä tarkastaa niiden kunto. Saostussäiliöt on niiden puhdis-
tustehon takaamiseksi suositeltavinta täyttää vedellä heti tyhjennyksen jälkeen. 
 
 
7. TAVAROIDEN KIERRÄTTÄMINEN 
 
Kierrätyskelpoiset vaatteet, kengät, lelut, huonekalut ja muut käyttökelpoiset tavarat 
 
• Myy internetissä. 
• Vie kirpputorille. 
• Ehjät ja puhtaat vaatteet, kengät keräyslaatikoihin esim. Jari-Pekan ekopisteelle. 
• Vaihda ja kierrätä sukulaisten ja ystävien kesken. 
• Käytä esim. askarteluun tai tuunaa vanhasta uutta (vinkkilinkkejä: www.kierratyskeskus.fi, 

www.pikkukokki.fi, sekä blogisivut). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Jari-Pekan ekopisteen keräyslaatikot vaatteille 
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8. KOMPOSTOINTI 
 
8.1 BIOJÄTTEEN KOMPOSTOINTI KIINTEISTÖLLÄ 
 
Omakotitaloissa, rivitaloissa ja muillakin kiinteistöillä edullisin biojätteen käsittelyvaihtoehto on 
kompostointi. Biojätteen kompostoijalla on oltava lämpöeristetty kompostori, ostettu tai itse tehty.  
 
Kompostoituminen on lahoamista, eli orgaanisen aineen hajoamista bakteerien, sienien ja maape-
rän eläimien, kuten lierojen ansiosta. Tällöin syntyy mullan humusaineita, hiilidioksidia ja vettä 
sekä lämpöenergiaa ja ravinnesuoloja. Ainoana erotuksena luonnon toiminnasta on, että ihminen 
järjestää lahoamiseen optimiolosuhteet nopeuttaen näin hajoamista. 
 
Kaikki kotitalouksien eloperäinen jäte kelpaa kompostoitavaksi. Eloperäiset jätteet voidaan jakaa 
elintarvike-, puutarha- ja käymäläjätteiksi.  
 
Elintarvikejäte 
• Hedelmien, juuresten ja vihannesten kuoret 
• Kahvin ja teen porot (myös suodatin- ja teepussit) 
• Kaikki muu ruokajäte esim. ruoantähteet, pilaantuneet ja homeiset elintarvikkeet, kalan perkeet, 

pienet luut 
• Talouspaperi ja lautasliinat 
• Sanomalehden aukeama tai paperipussi biojätesangossa 
• Häkkieläinten siivousjätteet 
• Kukkamulta ja kasvijätteet 
• Luonnon kuidut pieninä määrinä (villa, puuvilla, pellava, silkki) 
 
Elintarvikejäte tarvitsee kompostorin, joka on sekä jyrsijä- että lämpöeristetty, sillä se on käytössä 
ympäri vuoden ja ruoantähteet saattavat kiinnostaa jyrsijöitä. 
 
Puutarhajäte 
• Puiden lehdet ja oksat 
• Naatit 
• Rikkaruohot 
• Nurmikon leikkuujäte 
 
Puutarhajätekomposti voi olla kevytrakenteinen kehikko tai lämpöäeristämätön kompostori. Koska 
se on yleensä käytössä vain kasvukaudella. Suositeltavaa on eristää myös puutarhajätekomposti 
tiheäsilmäisellä metalliverkolla jyrsijöiden varalta. 
 
Käymäläjäte 
Kesämökin puucee on myös komposti. Kompostoiva käymälä on ympäristöystävällinen vaihtoehto  
asuintilojen vesivessalle. Niitä on saatavilla erikokoisia ja erilaisia malleja, jokaisen käyttöön sopi-
via.  
Käymäläjätteen kompostoinnissa tulee huolehtia siitä, etteivät ravinteikkaat suotonesteet pääse 
suoraan maaperään. Käymäläjätteitä ei saa kompostoida talousjätekompostorissa. Kiinteää käymä-
läjätettä tulee jälkikompostoida ainakin yksi vuosi erillisessä kompostorissa tai puutarhajätteiden 
seassa. Sen jälkeen käymäläjätteitä voi käyttää muun kompostin tapaan maanparannusaineena. 
Virtsaa voidaan käyttää sellaisenaan lannoitteena tai puutarhakompostin lisäaineena.   
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ÄLÄ LAITA KOMPOSTIIN: 
 
• Tuhkaa ja kalkkia 
• Vaarallisia jätteitä 
• Tupakantumppeja 
• Pölynimuripusseja 
• Muovia, lasia tai metallia 
• Keinokuitua, nahka- tai kumituotteita 
• Hygieniatuotteita esim. terveyssiteitä tai vaippoja 
• Suuria määriä paperia (ei lainkaan muovitettua, vahapinnoitettua  tms. paperia) 
 
 
 
Yksinkertainen ohje biojätepussin 
taitteluun esimerkiksi 
sanomalehdestä. Käytä kahta sano-
malehden sivua  
päällekkäin. 
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8.2 MITEN KOMPOSTOINTI ONNISTUU? 
 
Kompostoinnin edellytykset 
Kompostoinnissa tärkeimmän työn tekevät pieneliöt viihtyvät hyvin, kun niiden perustarpeista 
huolehditaan: 
 
Happi  kompostin kääntäminen 
  seosaineen lisääminen sopivassa määrin 
 
Ravinteet biojätteen ja seosaineen riittävä lisääminen  
 
Kosteus liian kuiva → kastelu 
  liian märkä → seosaineen lisääminen 
 
Lämpö  riittävästi lämpöeristettä, jotta komposti ei jäädy kylmällä ilmalla 
 
Seosaine vaihtoehdot: 
• Risuhake 
• Lehti- ja neulaskarike 
• Kutterinlastu 
• Puunkuorijäte 
• Turve 
• Erilaiset sekoitukset esim. risu, lehti + turve 
 
Kompostoinnin aloittaminen 
 
Kompostorin pohjalle laitetaan n. 20 cm:n kerros 
karkeampaa ainesta esim. oksia, jotta ilma pääsee 
kiertämään. Sitten ruohoa, lehtiä tai vanhaa kom-
postia. Vasta tämän jälkeen voidaan laittaa uutta 
kompostoituvaa jätettä, joka peitetään seosaineel-
la aina kompostijätteen tuonnin jälkeen. Kompos-
tia sekoitetaan omakotitalossa tarvittaessa ja ker-
rostalossa kerran viikossa. 
 
Komposti toimii oikein jos se… 
 
1. Pysyy lämpimänä 
2. Ei haise 
3. Jäte painuu kasaan 
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Mitä tehdä jos… 
 
Komposti ei lämpene, mutta ei haise 
  Komposti on liian kuiva tai siinä on liian vähän ravinteita 
  → kosteutta lisätään kaatamalla lämmintä vettä kastelukannulla (10 litraa vettä / 200 
  litraa kompostia) 
  → ravinteita lisätään laittamalla kompostiin kanankakkaa tai kompostiherätettä 
 
Komposti jäätyy talvella 
  Hyvin eristetyn kuumakompostorin tulisi toimia talvellakin, mikäli siihen lisätään riit-
  tävästi biojätettä eli ravinteita. Uutta jätettä kannattaa lisätä päivittäin. Talvella kom-
  postorin lämpöeristystä voi parantaa vuoraamalla kompostorin lumella. Jos kompostori 
  jäätyy, se ei haittaa mikäli siinä on riittävästi tilaa biojätteen keräämiselle. Keväällä 
  kompostorin voi käynnistää kaatamalla siihen kuumaa vettä. 
 
Komposti haisee pahalle 
  Komposti on liian tiivis tai märkä, jolloin komposti mätänee 
  → lisää karkeaa seosainetta ja sekoita 
  → varmista, että hapen saatavuus on riittävä 
 
Kompostissa on kärpäsiä tai muurahaisia 
  Huonekärpäset ja raatokärpäset tulevat hajun perässä 
  → huuhtele kompostorin sisäkansi ja seinät 
  → tuhoa munat kääntämällä pintakerros kompostorin syvällä oleviin kuumiin osiin 
  → lisää seosainetta 
  → ellei muu auta, käytä torjuntaan pyretriiniä 
 
  Muurahaiset kertovat yleensä kompostin liiallisesta kuivuudesta 
  → kastele komposti  
 
Koska kompostimulta on valmista? 
 
• Hajoaminen kestää yleensä 3-4 kuukautta. 
• Valmis komposti on tummanruskeaa tai lähes mustaa. 
• Tuoksuu multamaiselta. 
• Lämpötila kompostissa on laskenut lähelle ympäristön lämpötilaa (+15-20º C). 
 
Jälkikompostointia tarvitaan jos kompostituote ei ole vielä lahonnut tarpeeksi multamaiseksi. 
 
Mullan käyttö 
 
• Puolikypsää kompostimassaa voi käyttää lannoitteena tai maan pinnalle levitettävänä katteena. 

Sopii hyvin koristepuille ja -pensaille sekä perennoille. 
• Valmista multaa voi käyttää kasvimaalla maanparannukseen, nurmikon pinnalle levitettäväksi 

tai kukkaistutuksiin. Varsinaiseksi kasvualustaksi se ei sovi, eli siihen ei voi istuttaa taimia tai 
kylvää siemeniä. Sisäkukille käytettäessä siihen lisätään kolmasosa hiekkaa. 
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9. KARTAT 
 
9.1 HYÖTYJÄTEASEMAN KARTTA 
 
 
 



 

 26 

9.
2 

H
A

R
T

O
L

A
N

 K
U

N
N

A
N

 A
L

U
E

K
E

R
Ä

Y
SP

IS
T

E
E

T 



 

 27 



 

 28 

9.
3 

A
L

U
E

K
E

R
Ä

Y
SP

IS
T

E
ID

E
N

 O
SO

IT
T

E
E

T 



 

 29 



 

 30 

10. LOPPUSANAT 
 
Oletko koskaan miettinyt minne roskapussin matka jatkuu jäteastiasta? Ei suinkaan aina kaatopai-
kalle! Voit myös itse vaikuttaa siihen minne pussin sisältö päätyy. Tähän auttaa huolellinen jättei-
den lajittelu tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. Tätä helpottamaan kannattaa omaan jätekaappiin 
laittaa astia kullekin jätelajille. Omalta pihalta tulisi löytyä jäteastia ainakin seka- ja biojätteelle. 
Muut jätteet kuljetetaan jätepisteille tai hyötyjäteasemalle.  
 
Biojätteen lajittelu erilleen sekajätteestä on tärkeää, koska biojäte lisää jätteenkuljetuksen kuluja 
painonsa takia ja on vaikea erotella sekajätteestä polttolaitoksella. Kaatopaikalle päätyessään se 
vapauttaa metaania, joka kiihdyttää ilmastonmuutosta. Kompostoimalla saa ilmaista maanparan-
nusainetta viljelyskasveille. Taajama-alueella asuva voi hankkia vaihtoehtoisesti biojäteastian, jon-
ka tyhjennyksestä huolehtii jätehuoltoyrittäjä. Kerätty biojäte toimitetaan Joutsaan Ekokaasu 
Oy:lle, jossa siitä tuotetaan biokaasua polttoaineeksi. 
 
Jätteiden matka siis jatkuu roska-astiasta eteenpäin. Nykypäivänä raaka-aineita pyritään kierrättä-
mään mahdollisimman pitkälle, näin säästetään luonnonvaroja ja energiaa. Sekajätteen viemistä 
kaatopaikalle on vähennetty merkittävästi ja Suomeen on lähivuosina perustettu jätteenpolttolai-
toksia, joissa jätteistä tuotetaan sähköä ja lämpöä. Lähivuosina Hartolan sekajätteistä tullaan vie-
mään suurin osa Kotkan Hyötyvoimalalle. Jokaisen kannattaa panostaa lajitteluun ja jätteen mää-
rän vähentämiseen omalta osaltaan. Näin parannamme elinolojamme, kunnioitamme ympäristöä ja 
ajattelemme myös tulevia sukupolvia. Eikä pidä unohtaa, että hyvin lajitellut ja oikeaan paikkaan 
viedyt jätteet auttavat pitämään jätehuollon kustannukset kurissa. 
 
 
 
Susanna Allas 
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Kuljetus- ja  jätehuolto  

S. Hynninen Ky 
 

 
• Jätekuljetukset 
 
• Siirtolavakuljetukset 
 
• Vaihtolavakuljetukset 
 
• Muutto- ja  rahtikuljetukset 
 

 
 
 

Visankuja 6, Hartola 
Seppo 0400 878 349 

www.seppohynninenky.fi 
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