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          - Biojussi lämpökompostori

          - Laitokset, taloyhtiöt tai  
              kotitalouksien yhteiskäyttö

Biojäte ei ole ongelmajätettä  
- tee kompostoinnista  
luonnollinen osa  
kotitalouden hoitoa!

Mikä?

Esimerkkejä  
rungon 

värivaihtoehdoista

Kenelle?

Kiinteistökompostori Biojussi

- tilavuus 2 x 900 litraa
- säkin paino nostettaessa max. 1000 kg
- kokonaispaino n. 200 kg
- kokonaiskorkeus 1,4 m
- kokonaisleveys 1,98 m
- täyttökorkeus maasta 1 m
- lämpömittari
- kuivikesäiliö ja nestekaivo
- ilmayksikkö
- 2 kpl pohjasta tyhjenevää suursäkkiä
- 2 kpl kompostointimöyhentimet
- 1 vuoden takuu osille
- käyttöohjeet

Katso ehdot ja lisätiedot:  
www.biojussi.fi

Valmistaja: Biojussi Oy
Väkiparrantie 25, 38200 Sastamala, Suomi
Puh.  0500 764 145 
www.biojussi.fi  

   Jälleenmyyjäsi:

Kiinteistökompostori  
Biojussi

- polypropeenikuoret ja pohja
- kannen väri harmaa, rungon värin voit valita  
  polyuretaanimaaleista RAL-värikartan mukaan 
- seinäeriste solumuovi 30mm
- kansieriste EPS tai SUP 50mm

Lue lisää kiinteistökompostorista:   Biojussi.fi

PUHTAAMMAN YMPÄRISTÖN 
PUOLESTA



Biojäte ei ole ongelmajätettä  
- tee kompostoinnista luonnollinen 
osa kotitalouden hoitoa!

Kierrätä maatuva jäte syntypaikassaa  
ja säästä samalla energiaa, kustannuksia,  
aikaa ja ympäristöä. Kompostoiminen on  
entistäkin helpompaa BIOJUSSIn avulla.

Mitä kompostointi on?

Kompostointi on orgaanisen keittiö- ja puutarha-
jätteen muuttamista maatumisen avulla ravinne-
rikkaaksi maa-ainekseksi. Kompostissa pieneli-
öt, kuten bakteerit, sienet ja lierot, tekevät omaa 
työtään eli hajottavat eloperäistä jätettä. Työn 
tuloksena vapautuu vesihöyryä, hiilidioksidia, 
ravinteita ja lämpöenergiaa – ja tietenkin hyvää 
multaa. 
Biojussi lämpökompostorissa varmistetaan so-
piva lämpötila ja hapensaanti vuoden ympäri ja 
näin saavutetaan biojätteen nopeampi hajoami-
nen. Tehokas kompostoituminen vaatii riittävästi 
happea ja ravinteita, kosteutta ja lämpöä. Hyvä 
komposti on ilmava ja hajuton - mätänevä tunkio 
on hapeton ja haiseva. 

Biojussissa on kaikki hyvän  
kompostorin ominaisuudet:

1. Eristetty rakenne ja lämmönkerääjä- 
kansi, joka takaa ympärivuotisen  
toiminnan 

2. Komposti on riittävän suuri ja se on 
osittain piilotettu maan sisään

3. Kompostorin sisällä on ilmakanavat, 
jotka varmistavat pieneliöiden riittä-
vän hapensaannin

4. Suursäkki on helppo tyhjentää

5. Kompostin tuotos jatkaa hyöty- 
käyttöön esim. luomutilalle 

6. Voidaan sijoittaa helposti käytettä-
vään paikkaan

7. Oikein käytettynä ei hajuhaittoja

Biojussi on oiva ratkaisu laitoksille, 
taloyhtiöille ja 3-20 kotitalouden  
yhteiskäyttöön. 

Reilunkokoisen lämpökompostorin tyhjennysväli 
on useita kuukausia riippuen käyttäjämääristä 
ja ulkolämpötilan keskilämpötilasta. Kun toinen 
suursäkki on täynnä, annetaan biomassan kom-
postoitua loppuun, jonka jälkeen se nostetaan 
kuljetettavaksi loppukäyttäjälle tai omaan käyt-
töön. Kompostin tuotoksen tulee jäähtyä 2-3 kk, 
jonka jälkeen se voidaan sekoittaa mullan  
sekaan tai käyttää katteena.

Esimerkki käytöstä: 

Biojätettä tulee kotitalouksilta  
viikossa noin 0,5-1 kg.  
Kuukaudessa tulee viiden talouden 
kertymänä 50-100 kg biomassaa  
ja vuodessa  
noin 1200 kg  
eli yhden säkin  
verran.

Lue lisää kiinteistökompostorista: Biojussi.fi


