Kui aiajäätmeid tekib rohkem kui ise jõuad ära komposteerida, ära viska neid
segaolmejäätmete mahutisse, vaid vii jäätmejaama või telli äraveo teenus. Kõigis
jäätmejaamades on aiajäätmete üleandmise võimalus. Kui köögis tekib rohkem
biojäätmeid kui komposter jõuab käidelda, telli biojäätmete mahuti. Neid jäätmejaamas
üle anda ei saa.
Ise ehitades võiks kompostikasti suurus olla 1,2 m igast küljest. Kui see maht jääb
väheseseks, siis tehke pigem mitu kompostikasti kui üks suur. Väiksema suuruse
puhul ei pruugi protsess tööle hakata.

Komposti valmimine
Hästi hooldatud ning piisavalt niisutatud ja segatud kompostris, mis sisaldab
peenestatud aia- ja köögijäätmeid, valmib kompost 2-4 kuuga. Kompost on
valmis, kui see lõhnab nagu tume rikkalik muld, mitte nagu rikneva köögivilja
hunnik. Lähtuvalt hooajalisusest arvesta, et saad komposti kasutada järgmisel
aianduse hooajal. Kui sügiseks laadida kompostikast õigesti täis ning kinni katta
(nt koormakattega), siis töötab protsess ka talvel edasi. Ilma segamata ja kihiti
ladumata võib komposti valmimine aega võtta mitu aastat.
Kompostimise nõuded Tartu linnas biojäätmete kompostimisele, tulenevalt Tartu
linna jäätmehoolduseeskirja § 16-st, näevad ette:
• biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed tuleb viia jäätmejaama või kompostida
kohapeal;
• kinnistul tekkivaid toidujäätmeid võib kompostida ainult kinnises kompostris;
• kompostrid ja kompostiaunad peavad paiknema vähemalt 5 meetri kaugusel
naaberkinnistul asuvast elamust, kui pole kokku lepitud teisiti;
• kompostrisse ei tohi panna klaas-, plast-, metall- ja kummist tooteid vms, mis
ei lagune ja kahjustavad valmiva komposti kvaliteeti. Kompostimine ei tohi
põhjustada haisu ning kahjurite levikut.
Rohkem infot jäätmekäitluse kohta:
https://tartu.ee/et/jaatmeinfo

Välja antud Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti
„Biojäätmete kohtkompostimise edendamine Tartus“ raames. Väljaandja Tartu
linnavalitsus Tartu linnavalitsus

BIOLAGUNEVAD JÄÄTMED
- MIKS KOMPOSTIDA?
Sorteerides biojäätmed olmejäätmetest eraldi ning käideldes neid kohapeal,
aitad kaasa kasvuhoonegaaside tekke vähendamisele ja süsiniku (tagasi) mulda
suunamisele. Endale toidu kasvatamine on jätkusuutlik ning keskkonnasõbralik
samm. Tulemuseks on tervislikum toitumine ja kasvuhoonegaaside vähenemine,
sest vähem on toidu transportimist.
Kompostimine on osa toitaineringlusest. Kompost pakub mullale toitaineid ja akti
veerib mullaelustikku. Kompost aias vähendab ka kastmise vajadust, kuna hoiab
endas niiskust.
Valminud mulda saab kasutada peenardes, toalillede ja puude turgutamiseks ja
multšiks. Tänu kompostile pole vaja juurde osta väetisi. Ühtlasi parandab kompost
mulla pH-d ja struktuuri.

KUIDAS ALUSTADA?
Kompostimisega alustamisel tuleb üle vaadata tekkivate biojäätmete kogus ja
koostis ning vastavalt sellele valida sobiv meetod.

Kompostimise meetodite võrdlus
Plussid

Miinused

Kinnine
komposter

Saab ise ehitada käepärastest
puitmaterjalidest või osta poest;
lai valik ehitusvõimalusi.

Vajab suuremat
ettevalmistust.

Lahtiselt
aunas

Ei vaja lisapingutust ega
alginvesteeringut; võimalik korraga
suuremat kogust kompostida.

Sobib ainult aiajäät
metele (köögijäätmeid
ei tohi olla); aeglane.

Protsess käivitub lihtsamalt ja ei pea
kihiti laduma; olenevalt kiirkompostrist
Kiirkomposter saab komposteerida ka raskemini
lagunevaid toiduaineid, nagu liha ja
piimatooted.

Suure jäätmetekke
juures täitub kast
kiiresti ja on vaja leida
aias kohti, kuhu lisada
tekkiv kompost.

Lisaks on populaarsed ka trummelkomposter, vermikomposter ja bokashi komposter.

Mida mitte komposti panna?
Kompostrisse ära pane mittelagunevaid materjale, nt plasti, klaasi, kummi, suitsu
konisid ja kemikaale. Konte ning piima- ja lihatooteid ei tasu kompostrisse panna,
kuna need ei toeta protsessi ja võivad olla uudishimulikele loomadele ja lindudele
eluohtlikud. Samuti ei tasu kompostrisse lisada tuhka ja tolmuimejakoti sisu,
lemmikloomade väljaheiteid, immutatud puitmaterjali ja rasvaseid toiduaineid, sest
koduses kompostris need ära ei lagune ning vähendavad saadava materjali üldist
kvaliteeti. Ka biolagunevad nõud pole sobivad koduseks kompostimiseks. Need
lagunevad tingimusel, et on eelnevalt purustatud ja kompost on väga korralikult
rajatud ning pidevalt aereeritud, mida tagavad tööstuslikud kompostrid.

2. ÕHK JA NIISKUS
Fotol vasakul: puidust kinnine komposter Tartus Emajõe aias; paremal: kinnine komposter
Tartu eramaja aias (autori erakogu).

KOMPOSTIMISE KÕIGE TÄHTSAMAD PÕHIMÕTTED
1. SÜSINIKU JA LÄMMASTIKU SUHE
Kompostimine toimib, kui kombineerida võrdselt (1:1) süsinikurikast (kuiv/pruun)
ja lämmastikurikast (niiske/roheline) materjali. Toorainet on mõistlik kompostrisse
lisada väikeste kogustena, erinevad materjalid vaheldumisi. Kui kastil puudub
kaas, võiks selle katta millegi käepärasega (kartulikott, kile vms). See soodustab
protsessi ning soojuse teket.

Mida komposti panna?

Jälgi, et komposter ei oleks seest silmnähtavalt kuiv. Kasti sisu tasuks aeg-ajalt segada.
Segamise vähendamiseks võib laduda toorained kompostris kihiti, need peaksid olema
pigem õhukesed. Komposteerumine on aeroobne protsess, lisasegamine kiirendab
veelgi komposti valmimist.
Soovitatav kihtide järjestus: süsinikurikas, lämmastikurikas.
Paiguta komposter päikesepaiste eest varjatud kohta. Peaks olema kaitstud otsese
liigvee eest. Samuti väldi liiga pimedat ja jahedat paika, kus protsess ei pruugi
käivituda. Soojus tekib õigesti paigutatud kihtide koostoimel ja segunemisel. Aurava
kompostri pärast ei tasu muretseda: aur viitab sellele, et protsess käib.

Ohud ja lahendused
Kui tekib korraga palju kuivi aiajäätmeid, võib sellega julgelt kompostrit täita ning
edaspidi lisada köögijäätmeid.

Süsinikurikas tooraine
KUIV / pruun

Lämmastikurikas tooraine
MÄRG / roheline

Langenud puulehed
Ajalehed
Munakoored
Kiuline puitunud materjal
Oksaraod
Majapidamispaber
Papist munakarbid

Puu- ja köögiviljajäägid
Kohvipuru (ka filter)
Roheliste taimede lõiked
Muruniide
Närtsinud lilled
(võib lisada ka nt mädanenud õunu)

Kui kompost on liiga niiske ning eraldab ebameeldivat lõhna, siis lisa kuiva (süsi
nikurikast) jäädet ning sega kompostikast põhjalikult läbi.

Mitu kompostrit on parem kui üks
Kui kompostikast saab täis, sega veel võimekuse piires kihid läbi, jäta seisma ja
valmista ette koht järgmiseks kompostriks. Kõige edukamalt töötavadki kompostrid
kahe-kolmekesi. Kui teine komposter saab täis, saad hakata esimest kasutama ning
seejärel kas kolmandat täitma või uuesti esimest täitma.

