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KOMPOSTI LAPSIEN MIELEEN
TARVIKKEET
5x5 cm soiroa
1,5x12 cm paneelilautaa
Filmivaneria
Reikäkiskoa
Uppokantaruuveja
Dyckert nauloja
Saranat
5 cm Finfoam eristettä
5 cm muoviputkea
Tiheäsilmäistä metalliverkkoa

VAIHE 1
Sahataan jiiri sahalla 16 kpl kuvan 
mukaisia kappaleita. Pitempi sivu 20 cm. 
Pituutta voidaan kasvattaa, jos halutaan 
suurempi komposti.

VAIHE 2
Edellä mainittuja kappaleita laitetaan 8 kpl 
peräkkäin kuvan mukaisesti ja ne 
kiinnitetään selästään toisiinsa taipuisalla 
reikäkiskolla. Ensimmäisestä kappaleesta 
kisko aloitetaan puolivälistä kappaletta ja 
viimeisestä kappaleesta kiskon annetaan 
mennä yli puolen kappaleen verran.

VAIHE 3
Kappaleet taivutetaan pyöreään muotoon 
ja ensimmäinen sekä viimeinen kappale 
kiinnitetään toisiinsa. Lisätueksi laitetaan 
pienet palat reikäkiskoa kahdella ruuvilla 
kappaleiden väliin kuvan mukaisella 
tavalla. Toiseen kehään kiinnitetään 
tiheäsilmäinen metalliverkkol

VAIHE 4
Saatujen kehien välille naulataan 
Dyckertnauloilla joka toiselle sivulle 
paneelit kuvan mukaisesti.Paneelien 
pituus 89 cm, joten kehien sisäpintojen 
väliksi jää 79 cm.

VAIHE 5
Finfoam:sta leikataan kappaleiden 
sisäpinnan levyiset  ja 79 cm korkeat 
palat eristettä. Eristepalat asetetaan 
kehien väliin, siten että eristeiden 
sisäpinnat muodostavat yhtenäisen 
pinnan.
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VAIHE 6
Finfoam eristeiden ulkokulmat täytetään 
uretaanilla ja kuivuttuaan liiat leikataan 
pois. Loput paneelit voidaan naulata 
kiinni. Tämän jälkeen kiinnitetään 
tiheäsilmäinen metalliverkko kompostorin 
sisäpintaan. Verkko voidaan naulata kiinni 
puukehiin.

VAIHE 8
Yhdeltä sivulta leikataan paneeli 
eristeineen 30 cm korkeudelta pohjasta 
katsoen. Irtileikattu eriste palanen 
liimataan irtileikattuun paleeliin esim. 
Tiivisteliimalla. Syntynyt luukku 
kiinnitetään saranoilla yläreunastaan.

Filmivanerista leikataan ikkunat esim. 
15x15 cm ja valkealla maalilla voidaan 
maalata vaneriin ikkuna ristikko ja pokat.

VAIHE 7
Filmivanerista leikataan yläosan 
mukainen pala, joka menee n. 2cm 
kompostin reunojen yli. Vaneriin  
liimataan tiivisteliimalla kehän 
sisämittojen mukainen finfoam eriste.

VAIHE 9
Vaiheen 7 vanerikappaleen keskelle 
kiinnitetään  5x5 cm soirosta n. 30 cm 
korkuinen kappale, joka pää on 
pyöristetty. 1x2 cm rimasta katkaistaan 
kuvan mukaisesti 8 kpl. Saadut kappaleet 
kiinnitetään vaneriin ruuvilla altapäin 
jokaisesta nurkasta ja toinen pää 
naulataan pystykappaleeseen kiinni.

VAIHE 10
Ensimmäinen kattovaneri voidaan leikata 
suoraan rimoista piirrettyjen mittojen 
mukaan ja saatua kappaletta voidaan 
käyttää loppujen palasien mallina. 
Kattopalaset naulataan rimoihin kiinni 
Dyckert nauloilla ja välit tiivistetään 
ruskealla tiivisteliimalla. Yhden kattopalan 
kohdalta laitetaan 5 cm ilmastointi hormi 
piipuksi sahaamalla reiät pisto- tai 
porasahalla.

VAIHE 11
Kompostori voidaan maalata halutulla 
värillä (maalaaminen helpointa vaiheen 6 
jälkeen) ja ilmastointiputken päähän 
kiinnitetään lautasventtiili. Kompostori 
asetetaan esim. 5x5 soirojen päälle, jotta 
komposti saa ilmaa alta.
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