
 

Kokeilun nimi: 

Aurinkopaneelien hyödyntäminen yhteisökompostoinnissa Lapin olosuhteissa. 

Kokeilun rahoitus: 

Ympäristöministeriön Kuntien pienet ilmastokokeilut tuki, 10 000 € Pelkosenniemen kunnalle. 

Kokeilun tavoite: 

Itä-Lapin alueella ei kerätä biojätettä kuljetuskustannuksellisista syistä, vaan se toimitetaan sekajätteen 
mukana polttoon. Jos biojäte kerättäisiin erikseen, se kuljetettaisiin erillisellä kuljetuskalustolla Ouluun 
Ruskon biokaasulaitokselle. Kuljetuksesta syntyy kustannuksia sekä päästöjä, joten paras ratkaisu on, jos 
biojäte voidaan käsitellä ja hyödyntää sillä alueella missä se syntyy. Tämän kokeilun kautta etsitään 
pienimuotoista paikallista tapaa käsitellä ja hyödyntää biojätettä. 

Pyhätunturin matkailualueen matkailijat tulevat eripuolelta Suomea ja maailmaa. Moni pitää biojätteen 
lajittelua itsestäänselvyytenä ja sen mahdollisuuden puuttuminen Itä-Lapissa herättää ihmetystä ja jopa 
närkästystä matkailijoiden keskuudessa. Useissa lappilaisissa kotitalouksissa biojätettä kompostoidaan, 
mutta Lapin olosuhteissa pakkaskausi on pitkä ja komposti jäätyy helposti. 

Kevät aurinko alkaa paistaa helmikuun lopulla, vaikka pakkaset vielä paukkuvat. Lisääntyvä valonmäärä 
mahdollistaa aurinkopaneelien ja sen sovellusten hyödyntämisen. Yksi tällainen sovellus on 
aurinkopuhallin, jossa auringon säteily lämmittää aurinkovaraajan lämmönkeruupinnan. Paneeliin 
integroitu aurinkokenno tuottaa sähköä ja käynnistää automaattisesti puhaltimen, joka puhaltaa kuivaa ja 
lämmintä ilmaa rakennuksen sisälle. Laite käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti täysin auringon valon 
ohjaamana. Aurinkopuhaltimia hyödynnetään mm. lämmittämättömien kesämökkien ilman 
lämmittämisessä ja ilmanvaihdon tehostamisessa.  Kokeilun aikana testaamme, onko samaa 



puhallintekniikkaa mahdollista soveltaa kompostin lämmittämisessä. Tuolloin aurinkopaneeli tuottaa 
lämmintä ilmaa kompostiin sijoitettuun ilmaputkistoon, joka ylläpitää ja tehostaa kompostin käymistä myös 
pitkällä pakkasjaksolla. 

Kompostointialuekokeilulla nähdään myös, toimiiko yhteisökompostointi alueella, jossa biojätekeräystä ei 
voida järjestää. Onnistuessaan yhteisökompostointi toimii loistavana esimerkkinä muille lappilaisille 
matkailualueille sekä asuinyhteisöille. Jos aurinkopuhaltimella saadaan kompostointiprosessi pysymään 
käynnissä ympärivuoden, voidaan samaa systeemiä hyödyntää myös lappilaisissa kotitalouksissa. 

Kokeilun viestinnässä panostetaan myös tekemään kompostointia tunnetuksi alueen toimijoille, asukkaille 
ja matkailijoille sekä innostetaan aurinkoenergian hyödyntämiseen puutarhoissa hyödynnettäviksi. 

Valmis komposti hyödynnetään matkailualueen ja kunnan istutuksissa ja se on myös kaikkien kuntalaisten 
hyödynnettävissä. 

Miten kokeilu toteutetaan? Kerro mitä kokeilussa konkreettisesti teet ja mikä on kokeilun aikataulu. 

 Pyhätunturin matkailukeskuksen alueelle ja Pelkosenniemen kyläkeskukseen järjestetään 
kompostointialue.  

 Rakennetaan lappilaiseen tunturi- ja matkailumaisemaan soveltuvat ulkokuoreltaan puuta olevat 
kompostit, jälkikompostointiyksiköt, valmiin kompostin säilytysyksikkö sekä kompostikuivikkeelle 
säilytyslaatikot. Kompostirunkojen sisään asennetaan ilmankiertoputkistot. Kompostin eteläsivulle 
asennetaan aurinkopaneelit, joiden avulla kevättalvella ja keväällä ilmankiertoputkiston ilmaa 
lämmitetään.  

 Alueelle rakennetaan myös viljelylaatikoita, joissa syntyvää kompostia voidaan hyödyntää. 
Viljelylaatikoihin kylvetään kompostialueen kevät talkoissa yhteisesti valikoituja kaikkien 
hyödynnettäviä kasveja. 

 Kompostointi- ja viljelyalue aidataan riukuaidalla, jotta porot eivät pääse herkuttelemaan 
viljelykasveilla  

 Alueelle rakennetaan infokyltti. 
 Laaditaan yhteisökompostoinnin ja aurinkopaneelijärjestelmän ohjeistus.  

 

Kokeilun aikana kompostointiin liittyvä toiminta pyritään luovuttamaan alueen yhteisöille, mutta 
käytännössä syntyvien kokemusten myötä pohditaan myös, tarvitaanko toiminnan jatkamiseksi kunnan 
tukea esimerkiksi alueen kunnossapitotöihin.  

Kokeilun kokonaisuuteen kuuluu seuraavat osat: 

 2 kpl puurakenteista lämpöeristettyä kompostia (á 600 l, 750x 1500 mm) + katos 
 2 kpl puurakenteista komposti- ja viljelylaatikkoyhdistelmää (komposti 600 l, 750x 1500 mm ja 

viljelylaatikko 750x1400 mm) + katos kompostiosalle  
 2 kpl viljelylaatikkoa 750 x 1200 mm 
 Riukuaita tai vastaava alueen ympärille 
 2 kpl säilytyslaatikkoa kompostikuivikkeelle 
 2 kpl puurakenteista jälkikompostointikehikko 750 mmx1000 mm 
 4 kpl aurinkopuhallinta asennettuna kompostoriin (Mini-Pöhiskö) 



 Puurakenteinen teline infokyltille 
 2 kpl lapioita 
 4 kpl kompostimöyhentimiä 
 Kompostikuiviketta 
 Multaa 
 Kukkien, salaatin ja yrttien siemeniä 

 

 

 

 

Kompostorien periaatepiirustuksena käytettiin Puhas Oy:n verkkosivuilta ladattua Lämpöeristetty 
kompostori 300l – ohjetta. Kompostialueen rakentaja sovelsi ohjetta leveämpiin kompostoreihin ja 
aurinkopuhallin putkistoille soveltuvaksi. 

 



Johtopäätökset: 

Aurinkopuhaltimet 

Kompostialueet otettiin hyvin vastaan. Kokeilun alussa keväällä 2020 Pyhätunturin matkailualueella 
biojätettä alkoi kertyä nopeasti ja kompostointiprosessi käynnistyi. Kun biomassaa ja kuiviketta lisättiin 
säännöllisesti, kompostointiprosessi pysyi käynnissä ja kokeilun molemmat kompostorit toimivat samalla 
tavalla. Tässä vaiheessa aurinkopuhaltimesta ei voi todeta olleen hyötyä kompostointiin. 

Helmikuussa 2022 molemmat kompostorit olivat täyttyneet joulunajan ja alkuvuoden matkailun sesongin 
myötä. Kukaan käyttäjä ei ollut tyhjentänyt kompostoreista kompostoitunutta massaa, joten komposteihin 
ei voitu enää lisätä biojätettä ja kompostointiprosessi oli pysähtynyt. Tässä vaiheessa aurinkopuhaltimen 
synnyttämä ero oli havaittavissa. Kompostori, jossa aurinkopuhallinta ei ollut, oli jäätynyt pakkasten myötä 
kokonaan. Puhaltimella varustettu kompostori oli pintaosiltaan jäätynyt, mutta kompostin alaosassa, johon 
puhaltimen ilmaputket vaikuttivat, olivat sulana. Voidaan todeta, että alkutalven valo riitti aktivoimaan 
aurinkopuhaltimen lämmittävän vaikutuksen. 

Kokeilun kompostoreissa aurinkopuhaltimien putkistot asennettiin kompostorin pohjalle ritiläpohjan alle. 
Putkistoissa kiertävän lämmenneen ilman vaikutus kohdistui siten lähinnä kompostorin alaosaan. 
Vastaavan tyyppisissä ratkaisuissa olisi syytä pohtia putkiston asentamista joko kiertämään kompostorin 
reunoja tai keskiosaa. 

Yhteisöllisyys ja kompostialueen hoito 

Kompostointialuekokeilussa seurattiin, toimiiko yhteisökompostointi alueella, jossa biojätekeräystä ei voida 
järjestää. Tältä osin kokeilussa voidaan todeta, että yhteisöllisyys ei kompostoreiden hoitamisessa 
toteutunut. Vaikka kompostoreihin tuotiin biojätettä, käyttäjät eivät tyhjentäneet kompostoitunutta 
massaa jälkikompostikehikkoon. VähäC-hankkeen aikana kompostointiin liittyvään ylläpitoon liittyvää 
toimintaa pyrittiin luovuttamaan alueen yhteisöille, mutta tämä ei onnistunut. Kompostoreiden tyhjennyt 
totutettiin käytännössä VähäC-hankkeen ja Pelkosenniemen elinkeinokoordinaattorin voimin.  

Kehitysehdotuksia 

Kompostorit olivat suuria ja toteutuksen mukaiset yhtenäiset kansirakenteet painavia. Kompostoreiden 
kannet olisi hyvä jakaa kahteen pienempään kanteen. Tai kahden suuren kompostorin sijaan olisi parempi 
rakentaa neljä pienempää kompostoria. Neljän kompostorin käyttöön olisi syytä lisätä ohjeistus siitä, että 
yksi kompostori täytetään kerrallaan ja vasta sen jälkeen täytetään seuraava. Näin täyttyneessä 
kompostorissa kompostoitumisprosessi voi edetä ja valmistunut massa voidaan siirtää helposti 
jälkikompostikehikkoon tekeytymään. Nykyisessä kokeilussa kompostointiprosessi eteen kompostin 
alaosassa ja uutta biomassa tuodaan kompostin pinnalle ja tämä hankaloittaa valmiin massan 
tyhjentämistä. 

Kompostointialueiden jatko 

Kompostialueiden toiminnan jatkamiseksi tarvitaan kunnan tukea alueen kunnossapitotöihin ja 
kompostoreiden hoitamiseen. Jos kunnalla ei ole mahdollisuutta ylläpitää ja kehittää toimintaa, on 
pohdittava kompostikokeiluiden purkamista. 

 



 


