
Kompostointiohjeet jätelaitoksittain 
Jätehuoltoyhtiö Kompostointisivu Kompostointiopas  Oppaan 

sivumäärä Tee se itse -kompostori 
Botniarosk Oy Ab https://www.botniarosk.fi/fi/lajitte

lu/omakotitalot/kompostointi.link  
https://www.botniarosk.fi/i
mages/Ruoka_elixbiojatteen
xkompostointi.pdf  

4  

Ekorosk Oy Ab https://www.ekorosk.fi/fi/kotitalou
det/omakotitaloudet/liittyminen-
jatehuoltoon/keraysjarjestelman-
valinta/kompostointi-ja-
energiajateastia/ 

   

Etelä-Karjalan 
Jätehuolto Oy 

 https://indd.adobe.com/vie
w/d55c2b17-7f70-4211-
abff-11e784bb199e  

20 https://indd.adobe.com/vi
ew/332b7b38-c631-40c5-
93e6-ee9bf9ceca9c  

HSY https://www.hsy.fi/jatteet-ja-
kierratys/kompostointi-
kiinteistoilla/  

https://julkaisu.hsy.fi/komp
ostointiopas.html 

  

Jämsän 
Jätehuolto 
liikelaitos 

    

Jätekukko Oy https://www.jatekukko.fi/lajittelu-
ja-
neuvonta/kompostointi.html#6c11
1d99 

   

Kainuun 
Jätehuollon 
kuntayhtymä 
(Ekokymppi) 

https://www.ekokymppi.fi/tietopa
nkki/kompostointi.html  

https://www.ekokymppi.fi/
media/ohjeet-ja-
esitteet/kompostointi/komp
ostointiopas_a5-
011116_web.pdf  

36  

Keski-Savon 
Jätehuolto 
liikelaitoskuntayh
tymä 

 https://www.keskisavonjate
huolto.fi/wp-
content/uploads/2018/12/2
2-Liite-
KompostoinninABC20161.p
df 

4  

Kiertokaari Oy     
Kiertokapula Oy https://www.kiertokapula.fi/neuvo

nta-ja-ymparistokasvatus/ohjeita-
ja-oppaita-
lajitteluun/kompostointi/  

   

Kymenlaakson 
Jäte Oy 

https://www.kymenlaaksonjate.fi/
neuvonta/kompostointi/  

https://www.kymenlaaksonj
ate.fi/wp-
content/uploads/2018/02/K
LJ_kompostiesite_nettiin.pd
f  

4  

Lakeuden Etappi 
Oy 

https://www.etappi.com/jateneuv
onta/lajitteluohjeet/kompostointi/  

   

Lapin Jätehuolto 
kuntayhtymä 
(Lapeco) 

https://lapeco.fi/viestinta/kompost
ointi  

  https://media.voog.com/0
000/0044/2776/files/kom
postorinnrakennusohjeet.
pdf  

Loimi-Hämeen 
Jätehuolto Oy 

https://www.lhj.fi/kotitaloudet/ne
uvonta/kompostointiopas/  

https://www.lhj.fi/client/lhj
/userfiles/lhj-kompostointi-
lores.pdf  

16  

Lounais-Suomen 
Jätehuolto Oy  

https://www.lsjh.fi/fi/neuvonta/ko
mpostointi/ 

https://www.lsjh.fi/wp-
content/uploads/kompostoi
ntiopas-01-2018-
fin_nettiin.pdf   
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Metsäsairila Oy https://www.metsasairila.fi/tietop
ankki/kompostointi.html  

https://www.metsasairila.fi/
media/liitetiedostot/tietopa
nkki/oppaat_ja_esitteet/ko
mpostointi_keittiojate_2012
.pdf  ja laajempi opas 
https://www.metsasairila.fi/
media/liitetiedostot/yhteise
t/kompostointi/kompostoin
tiopas_a5_web.pdf  

6 ja 36  

Millespakka Oy Maininta kotisivuilla 
kompostoinnista. 

   

Mustankorkea Oy Ei erillistä sivustoa. Ei erillistä opasta.   
Napapiirin 
Residuum Oy 

Jätteiden ABC:stä löytyy jonkin 
verran tietoa kompostoinnista: 
https://residuum.fi/jateneuvonta/j
ateabc/  

https://residuum.fi/assets/T
iedostot/lajitteluohjeet-
oppaat/Kompostointiopas20
16-netti.pdf  

16  

Päijät-Hämeen 
Jätehuolto Oy 

Laajasti tietoa kompostoinnista. 
https://www.phj.fi/neuvonta/kom
postointi/   

https://www.phj.fi/wp-
content/uploads/2018/04/K
ompostointiopas-2015-
pienennetty-ID-31440-2.pdf  

6  

Perämeren 
Jätehuolto Oy 

Ei erillistä sivustoa. Ei erillistä opasta.   

Pirkanmaan 
Jätehuolto Oy 

Ei erillistä sivustoa. https://pjhoy.fi/wp-
content/uploads/2019/12/k
ompostiopas_12_2019_web
.pdf  

7  

Porin 
kaupunki/Teknine
n 
palvelukeskus/Jät
ehuoltoPuhas Oy 

Ei erillistä sivustoa. https://www.pori.fi/sites/de
fault/files/atoms/files/komp
ostointiopas_a5_pori_web.p
df  

36  

Rauman seudun 
jätehuoltolaitos 

Ei erillistä sivustoa. Ei erillistä opasta.   

Rosk’n Roll Oy Ab https://www.rosknroll.fi/jateneuvo
nta/kompostointiohjeet/  

https://www.rosknroll.fi/ass
ets/Oppaat-ja-esitteet-
suomi/Kompostointiopas-
14032017.pdf  

20  

Sammakkokangas 
Oy 

Ei erillistä sivustoa. http://www.sammakkokang
as.fi/files/1814/1469/4772/
kompostointiohje.pdf  

1  

Savonlinnan 
seudun 
Jätehuolto Oy 

Ei erillistä sivustoa. Ei erillistä opasta.   

Stormossen Ab 
Oy 

Ei erillistä sivustoa. Ei erillistä opasta.   

Vestia Oy Ei erillistä sivustoa. Ei erillistä opasta.   
Ylä-Savon 
Jätehuolto Oy 

https://www.ylasavonjatehuolto.fi/
tietopankki/kompostointi.html  

https://www.ylasavonjateh
uolto.fi/media/liitetiedostot
/yhteiset/kompostointi/kom
postointiopas_a5_web.pdf  

36  
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