Apua kompostointivälineiden hankintaan
• Listauksessa on esitetty ne kompostorit, joita oli tarjolla suomenkielisillä verkkosivuilla.
• Taulukossa omat luettelot keittiön biojätteelle tarkoitetut ja puutarhajätteiden kompostointiin sopivat
kompostorit.
• Kompostin tilavuus ja se kuinka monelle kompostori riittää, on osin arvioitu. Kaikki valmistajat eivät anna
suositusta käyttäjämäärästä. Valtaosa kompostoreista toimii yhdenkin hengen taloudessa, mutta toki
kompostoituminen on hitaampaa, koska ”polttoaineen” määrä on vähäinen.
• Taulukkoon on liitetty myös käyttäjien kokemuksia. Tämä on toteutettu lukemalla käyttäjien antamia arvosteluja
läpi eri lähteistä. Osan tuotteista valmistaja on nimennyt lämpökompostoriksi, mutta arvosteluissa on käynyt
ilmi rakenteiden keveys. Se herättää kysymyksen siitä, onko kyseiset kompostorit todella tarkoitettu biojätteelle.
• Monesti jätelaitokset ohjeistavat, että kompostorin tulee olla jyrsijäsuojattu ja lämpöeristetty. Kuitenkin vain
osassa tuotteissa löytyy erikseen tietoa lämpöeristetystä rakenteesta. Myöskään kaikista osista koottavista
kompostoreista ei löydy tietoa siitä, onko kompostorissa myös pohja tai verkko. Heppoisista, osista kasattavista
kompostoreista on hiukan harhaanjohtavaa käyttää nimitystä lämpökompostori. Kompostorin hankkijan
kannattaakin kiinnittää huomiota tuotteen osien laatuun. Myös varaosia olisi hyvä olla saatavilla.
Tukevarakenteiset kompostorit pitävät varmemmin jyrsijät loitolla.
• Hinta/laatu -suhde on ilmaistu puolueettomasti. Tietoa eri tuotteista on kerätty kattavasti ja siitä pitäisi olla
apua oman arvion tekemiseen.
• Kompostorit ovat tarkoitettu aina ulkokäyttöön.
• Kompostorin kannessa olisi hyvä olla lukitus tai sen puuttuessa on hyvä käyttää painoa kannen päällä
• Saumat ja ilmaraot heikentävät kompostorin jyrsijäsuojaominaisuuksia ja talvenkestävyyttä. Mikään kompostori
ei ole täysin jyrsijäsuojattu.

Kompostorit kaikelle biojätteelle, ml. ruokajäte
BIOJÄTE
Malli/merkki

Tilavuus/litraa Kuinka monelle

Hinta

Linkki valmistajan/maahantuojan sivuille

Asiantuntijan ja käyttäjän
huomioita:

Kompostori Grouw

260

40

https://www.maceakauppa.fi/tuote/kompostori-260litraa-grouw/

Ei löytynyt tietoa sisältääkö
pohjaa. Ei soveltune
ruokajätteen kompostointiin.

Blackwall

330

1-6 (arvio
tilavuuden
mukaan)
1-6 (arvio
tilavuuden
mukaan)

62,90

https://www.bauhaus.fi/kompostori-blackwall-330l.html#

Ei varmaa tietoa

Kompostori

340

100

Lämminkomposti
Greenline Mully

360

1-8 (arvio
tilavuuden
mukaan)
1-8 (arvio
tilavuuden
mukaan)

https://www.biltema.fi/vapaaaika/puutarha/istuttaminen/kasviravinteet/kompost
ori-340-l-2000044964
https://www.taloon.com/lamminkomposti-greenlinemully-360l-15-c-musta

Kovin kevytrakenteinen.
Tuotetiedoissa lukee, että
olisi jyrsijäsuojattu, mutta
jos tuuli heittää naapuriin,
voi jyrsijäsuoja olla heikko.

Käyttäjäkokemukset
ristiriitaisia. Kannessa ei ole
lukitusta ja keveyden vuoksi
aukeaa tuulella.

Ei varmaa tietoa

Lämpökompostori
Aerobin

200

179

https://www.bauhaus.fi/lampokompostori-aerobin200-l.html#

Osista koottava,
vaurioherkkä.

Ei varmaa tietoa

Kekkilä GlobeKompostori

310

1-4 (arvio
tilavuuden
mukaan)
1-6 (arvio
tilavuuden
mukaan)

189195

https://www.kekkila.fi/tuotteet/puutarha-jamokkikompostori-310-l-2/

Erityisesti puutarhajätteille
ja kaikkeen
jälkikompostointiin.
Tyhjennys siten, että koko
kupu nostetaan pois.

Johanna,
Pikkuvihreä

330

1-6 (arvio
tilavuuden
mukaan)

195

https://www.pikkuvihrea.fi/fi/kompostorit/409johanna-kompostori.html

Valmistettu
kierrätysmuovista, ohut
eriste päälle talveksi
(talvisuoja).
Luukku, josta kompostoria
tyhjennetään.

Ohut eriste, 10-15
mm.
Mökkikäytössä
hyvä
(puutarhajätteen
joukossa voi
kompostoida
ainakin pienen
määrän
biojätettä).
Kyllä

156

Lämpöeristetty
ja
haittaeläimiltä
suojattu
Ei varmaa tietoa

Ei varmaa tietoa

Lämminkomposti
Greenline Master

375

1-8 (arvio
tilavuuden
mukaan)
1-8 (arvio
tilavuuden
mukaan)

199

https://www.taloon.com/lamminkomposti-greenlinemaster-375l-15-c-musta

Lämminkomposti
Greenline Master

375

219

https://www.taloon.com/lamminkomposti-greenlinemaster-375l-25-c-musta

Pikkuvihreä
Rumpukompostori

190

1-4 (arvio
tilavuuden
mukaan)

289

https://www.pikkuvihrea.fi/fi/black-fridaytarjoukset/471-pikkuvihreae-rumpukompostori.html

Biolan
Mökkikompostori

200

299

https://www.biolan.fi/tuotteet/biolanmokkikompostori.html

320

379

Kaikissa osista koottavissa
kompostoreissa se ongelma,
että on vuotavia rakoja,
jolloin eivät ainakaan talvella
toimi ja joista jyrsijät
pääsevät pienestäkin raosta
sisään.
Renkaat, pystyy siirtämään.
Rumpumalli, jota
sekoitetaan pyörittämällä.
Tyhjennys luukun kautta.
Eristämätön kansi.

Ei varmaa tietoa

https://www.biolan.fi/tuotteet/maisemakompostorikivi.html

Ohut eriste, soveltuu myös
puutarhajätteen
kompostointiin. Tyhjennys
siten, että koko kuori
nostetaan pois.

Jyrsijäsuojattu,
mutta
lämmöneriste
hyvin vähäinen.

https://www.hankkija.fi/Piha_ja_puutarha/komposto
rit-ja-kaymalat/kompostorit/lampokompostorimulta-max-300-l/
https://www.pikkuvihrea.fi/fi/kompostorit/106separett-lampokompostori.html

Kevytrakenteinen.

Kyllä

Koko etuosa aukeaa, tilaa
tyhjentäessä. Eristepaksuus
suuri (70mm).
Varaosia helposti saatavilla.
20 vuoden takuu.

Kyllä

Pienehkö tyhjennysluukku.

Kyllä

Lämpökompostori
Multa-Max 300 l

300

Separett
Lämpökompostori

250

1-4 (arvio
tilavuuden
mukaan)
soveltuu
parhaiten sekä
biojätteen että
puutarhajätteen
kompostointiin
1-6 (arvio
tilavuuden
mukaan)
5 hlöä

Biolan
Pikakompostori
220eco
Greeny kompostori

220

1–6

479

https://www.biolan.fi/tuotteet/biolanpikakompostori-220eco.html

250

399

https://www.ukmuovi.fi/index.php/typography4/greeny-kompostori

Jita Multi Max

300

1-6 (arvio
tilavuuden
mukaan)
1-6 (arvio
tilavuuden
mukaan)

399

https://www.jita.fi/tuotteet-ja-palvelut/multa-maxkompostori/

Maisemakompostori 450
Kivi

549

Ei varmaa tietoa

Ei tietoa
lämmöneristeestä,
jyrsijäsuoja kyllä.
Ei ja kyllä.

Kyllä

Kyllä

Kekkilä
Kotikompostori

230

Kekkilä,
Tehokompostori

225
(korotusosalla
325l)

Biolan
Pikakompostori 550

550

Raita kompostori

180, 450, 800

Jora kompostori 125
l

125, 270, 400

1-6 (arvio
tilavuuden
mukaan)
1-6

409

https://www.kekkila.fi/tuotteet/kotikompostoriharmaa-230-l/

25 vuoden runkotakuu. Suuri
tyhjennysaukko.

Kyllä

429

https://www.kekkila.fi/tuotteet/tehokompostori225-l-2/

Lisävarusteena myytävän
100 litran korotusosan avulla
voit nostaa kompostorin
tilavuuden 325 litraan.
Eristepaksuus 50mm.

Kyllä

soveltuu jopa
10-15 henkilön
käyttöön

899

https://www.biolan.fi/tuotteet/biolanpikakompostori-550.html

Varaosia helposti saatavilla.
20 vuoden takuu.

Kyllä

538,
905,
1109
395,
545,
1115

https://www.domesticshop.com/kompostointi/rumpukompostoritpienkompostorit
https://www.siistipiha.fi/jora-kompostorit

Todella niukasti kirjoitettua
tuotetietoa. Kuvista
päätellen järeää tekoa.

Kyllä

Pyöritettävä kompostori.

Kyllä

Kompostorit puutarhajätteille tai jälkikompostointiin

Malli/merkki

Tilavuus

Hinta

Linkki valmistajan/maahantuojan sivuille

Muuta huomioitavaa

Kompostori Kinzo

380

37

https://www.maceakauppa.fi/tuote/kompostori-380litraa-kinzo/

Puutarhakompostori AB
Polar Compo

320

49

https://www.taloon.com/puutarhakompostori-ab-polarcompo-320l-musta

Kompostori

300

49,90

https://www.hankkija.fi/Piha_ja_puutarha/kompostoritja-kaymalat/kompostorit/kompostori-300-l/

Vain puutarhajätteelle, ei sisällä
pohjaverkkoa.

Kompostori Keter deco

340

59

https://www.bauhaus.fi/kompostori-keter-deco-340-lantrasiitti.html

Todella kevytrakenteinen ja vaurioherkkä.

Puutarhakompostori Keter
Mega

650

69

https://www.bauhaus.fi/puutarhakompostori-ketermega-650-l.html

Kevytrakenteinen ja vaurioherkkä. Tähän
kompostoriin ei kuulu pohjaa.

KOMPOSTORI BIO

400

79

https://www.bauhaus.fi/kompostori-bio-400-l.html

Kylmäkomposti Greenline

300

85

Kekkilä Globe-Kompostori

310

189-195

https://www.taloon.com/kylmakomposti-greenline-300lmusta
https://www.kekkila.fi/tuotteet/puutarha-jamokkikompostori-310-l-2/

Todella kevytrakenteinen, vaurioherkkä.
Erityisesti puutarhajätteille ja kaikkeen
jälkikompostointiin.
Tyhjennys siten, että koko kupu nostetaan
pois.
Ohut eriste, 10-15 mm.
Myös mökkikäytössä hyvä (puutarhajätteen
joukossa voi kompostoida ainakin pienen
määrän biojätettä).

Lämpökompostori AB Polar
CompoThermo

340

119

Biolan puutarhakompostori

900

Maisemakompostori Kivi

450

358 (229
ilman
pohjaa)
320

Puutarhakompostori
Biohort MonAmi

725

939

https://www.taloon.com/lampokompostori-ab-polarcompothermo-340l-vihrea

Ei lainkaan pohjaa, vaikka nimessä mainittu
sana lämpökompostori. Samasta mallista
löytyy isompi, 900-litrainen, jossa ei
myöskään ole pohjaa. Soveltunee vain
puutarhajätteen kompostointiin.
https://www.biolan.fi/tuotteet/puutarhakompostori.html Myydään erikseen pohjakorilla (alumiini) ja
ilman pohjakoria.
https://www.biolan.fi/tuotteet/maisemakompostorikivi.html

Ohut eriste, soveltuu parhaiten sekä
keittiöbiojätteen että puutarhajätteen
kompostointiin. Tyhjennys siten, että koko
kuori nostetaan pois.

https://www.taloon.com/puutarhakompostori-biohortmonami-725l-tummanharmaa

Muutama erikoisuus:
-

https://www.pikkuvihrea.fi/fi/kompostorit/284-solotop-green-good-02-kompostori.html Sähkökäyttöinen kompostori, jonka luvataan hajottavan biojätettä 5
kg/viikko.
”bokashi” jättikoossa: https://www.k-rauta.fi/tuote/keittiokompostori-120l-bioproffa-maxima/8717677721931

