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Jukka Harjula Talli-Jussi
kompostori ja varastoVäkiparranti e 25, 38200 Sastamala

Puhelin 0500 764 145
E-mail: jukka.harjula@kopteri.net

Lantaa pellolle, 
kasvimaalle tai 

puutarhaan

“Loppusuoralla lantalaratkaisussa meillä 
oli erillinen lantalarakennus ja Talli-Jussi-
ratkaisu. Taloudellisten tekijät puolsivat 
Talli-Jussia, koska erillisen lantalan 
rakennuskustanukset olisivat olleet noin 
viisi kertaa suuremmat. Myös muut seikat 
puolsivat Talli-Jussia: ti lankäytt ö, ulkonäkö 
ja erityisesti  tyhjennystapa miellytti  vät. 
Talli-Jussi-ratkaisussa on erityisesti  yllätt änyt 
se kuinka nopeasti  lanta palaa ja muutt uu 
kasvualustaksi.”

- Pasi Hurme, Lieto

REGISTER TODAY!

Yritys

T:mi Jukka Harjula on kiinteistön- ja 
ympäristönhoitoon sekä jätevesijärjestelmien 
suunnitt eluun ja rakentamiseen erikoistunut yritys.
Toimitusjohtaja Jukka Harjulalla on ympäristöalan 
yritt äjäkokemusta vuodesta 1992. Hän on toiminut 
taimikauppiaana, ympäristön suunnitt elu- ja 
rakennushankkeissa sekä kiinteistöjen ja patojen 
hoitotehtävissä. Uusimpana toimialueena on 
jätevesijärjestelmien suunnitt elu ja rakennus.  

Talli-Jussin lisäksi saat meiltä ratkaisut 
harmaavesien suodatt amistarpeisiin, 
tehokkaat kiinteistökompostorit ja maakellarin 
toimintaperiaatt eeseen perustuvat termosuojat. 
Tarjoamme myös jätevesisuunnitt elua ja -järjestelmiä 
sekä ympäristö- ja viherrakennuspalveluja.
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Nopea asennus

Talli-Jussi tuodaan tallilesi 
asennusvalmiina yksikkönä, jolle 
kaivetaan maahan kuoppa.

Kompostoituminen

Ensimmäisen kuukauden aikana 
lannan ti lavuus putoaa 30 % ja 
seuraavana kuukautena 10 %.

Kuivikkeen valinta

Kompostori toimii millä tahansa 
kuivikkeella, mutt a hampulla 
saadaan aikaan nopein kierto.

Nouto ja loppukäyttö

Suursäkit noudetaan ja 
kompostoituneesta lannasta 
valmistetaan maanparannusainesta.

Kun kuivikelanta varastoidaan suursäkkeihin 
ja kompostoidaan Talli-Jussin kompostorissa, 
lannan ti lavuus lähes puolitt uu. Kompostorissa 
syntyy tasalaatuista ja puhdasta ainesta, jonka 
voit hyödyntää itse tai antaa kerätt äväksi. 

Talli-Jussi on nopea asentaa ja se vaati i vain 
lannanluovutusilmoituksen viranomaiselle. Massa 
voidaan varastoida suursäkeissä tai ventti  ilisäkkien 
avulla tyhjentää lavalle.

Soita ja kysy lisää!

Talli-Jussi-lannankeräysjärjestelmä 
on ratkaisu tallisi lantaongelmiin

Tavoitat meidät puhelimitse aina! Soita 
ja pyydä tallillesi tarjous Talli-Jussista.0500 764 145

Talli-Jussia valmistetaan kahtena eri mallina (Talli-
Jussi 2000 / 4000), joiden vetoisuus on 2 tai 4 
kuuti ota. 

Talli-Jussi 2000:ssa on kiinteäpohjainen
ja nostolenkillinen suursäkki. 
Suuremmassa Talli-Jussi 4000:ssa
suursäkkejä on kaksi ja 
vaihtoehtona on myös 
ventti  ilisäkki. 

Kolmen hevosen tuott amaa
kuivikelantaa kohden
tarvitaan yksi Talli-Jussi
2000 tai 4000. Säkit 
voidaan nostaa varastoon 
odott amaan noutoa tai jälkikompostoitumaan.

1 hevonen 

2 hevosta

3 hevosta

4 hevosta

5 hevosta                                 

490-735 l

980-1470 l

1470-1960 l

1960-2450 l

2450-2940 l

Hevosia Raakalanta

Hyödyt

Talli-Jussin toimintaperiaate

Mallit

Toimii kaikilla kuivikkeilla

Talli-Jussia on testatt u lähes kaikilla 
kuivikkeilla. Se toimii erinomaisesti  hampulla, 
oljella, turpeella, sahanpurulla jne.

Edullisempi kuin perinteinen lantala

Talli-Jussin hankinta- ja asennuskulut ovat 
vain murto-osa säädöksien mukaisen lantalan 
rakennuskustannuksista.

Ei haju-, eikä näköhaittoja 

Talli-Jussin ti ivis rakenne pitää lannan hajun 
kurissa. Maahan asennett ava yksikkö on lähes 
huomaamaton.
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Esimerkit

2 kk kulutt ua

6 hevosta 

7 hevosta

1000-1500 l

2000-3000 l

3000-4000 l

4000-5000 l

5000-6000 l

6000-7000 l

7000-8000 l

2940-3430 l

3430-5310 l

Oheisessa taulukossa on esitett y keskiarvot lannan 
määrän kehityksestä Talli-Jussia käytt äen. Laskelma 
on tehty talvikaudelle, jolloin lantaa syntyy 25 % 
kesäkautt a enemmän. Kompostoitumista voidaan 
tehostaa vaippalämmityksellä 100 wati n ulkokehälle 
asennett avalla kaapelilla.

Tehokasta kompostimassaa 

Talli-Jussista syntyvä komposti massa tehostaa 
välitt ömästi  esimerkiksi nurmen kasvua.


