Kasaus- ja asennusohje
Pikkuvihreä Johannalämpökompostori
Paketin sisältö:










4 kpl pyöreitä rengasosia
1 kpl pohjalevy
26 kpl ruuveja
2 kpl tyhjennysaukon kansia
1 kpl kompostorin kansi
1 kpl sekoitussauva
3 kpl kompostorin talvisuojia
1 kpl kannen talvieriste
1 kpl käyttöohje

Asennus
1. Aseta kompostorin pohja maahan.
2. Ota suurin pyöreä osa, jossa on tyhjennysaukot ja aseta se pohjan päälle. Käännä pyöreä osa niin, että
ruuvin paikat osuvat kohdakkain pohjan kanssa.
3. Ruuvaa pohja ja pyöreä rinki kiinni toisiinsa.
4. Etsi kaikista pyöreistä ringeistä ruuvinpaikat ja aseta ringit päällekkäin siten ruuvin reijät ovat kohdakkain
(kuva A). Aseta järjestyksessä suurimmasta pienimpään ringit päällekkäin ja ruuvaa kiinni toisiinsa.
5. Aseta tyhjennysluukut (2 kpl) ylhäältä alas paikoilleen alimpaan rinkiin. Voit tarvittaessa ruuvata myös ne
tai toisen kiinni, esim. talven ajaksi.
6. Liimaa lopuksi pyöreä eriste kannen sisäpuolelle (se voi olla paikoillaan ympäri vuoden). Aseta kansi
paikoilleen ja käännä sitä hieman, jolloin kansi lukittuu kiinni. Kannen asennolla voit myös säätää
ilmastointiaukkoa (kuva B).

Johanna‐lämpökompostorin käyttö
Sijoita kompostori pihalla paikkaan, jossa siihen on helppo tuoda jätteitä ja mielellään myös niin että se
saisi aurinkoa. Lämpö edistää kompostoitumista. Johanna‐kompostorissa on pieniä reikiä pohjassa, jotta
ilmaa ja pieneliöitä, kuten kastematoja, pääsisi sisään kompostoriin. Jyrsijät eivät reijistä kuitenkaan pääse
sisään.
Kun otat kompostorin käyttöön, laita pohjalle ensin vähintään noin 10 cm kerros kuiviketta tai kuivaa
puutarhajätettä tai haketta. Tämän jälkeen voit alkaa lisäämään keittiö‐ ja muuta eloperäistä jätettä
kompostoriin tarpeen mukaan.
Kompostoitumisen edellytys on, että komposti on sopivan kostea, ei liian märkä eikä liian kuiva. Usein
varsinkin keittiöjäte on melko märkää ja silloin on hyvä lisätä myös kuiviketta kompostiin: joko valmista
sekoitetta kaupasta tai esimerkiksi kuivaa puutarhajätettä: haketta, kuivia lehtiä tms. Sopivan kosteuden

lisäksi kompostoituminen vaatii happea, joten komposti ei saa olla liian tiivis. On tärkeää, että kompostia
sekoitetaan mielellään ainakin 1‐2 kertaa viikossa aktiivisen käytön aikana. Johannan mukana tulee kätevä
sekoituskeppi, jolla voi sekoittaa ja tehdä ilmareikiä kompostiin.
Talvikompostointia helpottamaan tulee Johannan mukana eriste, joka kannattaa asetella kompostorin
päälle, kun ulkolämpötila keskimäärin painuu +5 asteen alle. Aktiivisella käytöllä ja ilmaamisella Johanna‐
kompostori toimii kun ulkolämpötila on keskimäärin ‐10 astetta tai lämpimämpi. Tarvittaessa kompostoriin
voi lisätä kompostikiihdytintä (saatavana erikseen).
Ota talvieriste pois kompostorin päältä keväällä, kun lämpötila on keskimäärin koko ajan +10 tai enemmän.
Jos eriste on liian kauan kompostorin päällä, on vaarana, että kompostori kuumenee niin että mikrobit ja
pieneliöt kuolevat ja että komposti kuivaa liiaksi. Tällöin kompostoituminen pysähtyy.
Kotitalousjäte kompostoituu mullaksi 6‐8 kuukaudessa. Kompostorista saatava valmis multa on erittäin
ravinnepitoista ja sitä kannattaa levittää keväällä puutarhan kasveille ravinteeksi. Se on parempaa
lannoitetta kuin ikinä valmiina voisit ostaa! Huomaa kuitenkin, että kompostimultaa kannattaa sekoittaa
vain noin 20% tavallisen mullan joukkoon, jotta seoksesta ei tulisi kasveille liian ravinteikasta.





Paketin mitat: 80 x 80 x 27 cm, paino 12 kg
Kompostorin paino 9 kg, korkeus 92 cm, pohjan halkaisija 80 cm, tilavuus 330 l
takuu 5 v
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