OTA TIETOISKU TALTEEN
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MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

Jäteastiasi
jätteet matkaavat

jätteenpolttoon!
Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa siirrytään
jätteenpolttoon vuoden 2015 marraskuussa.
Kotitalouksien ja yritysten sekajäteastioina toimineet
astiat valjastetaan polttokelpoisen jätteenkeräykseen.
Jäteastioihin ei tule laittaa palamatonta jätettä vaan
ne kuuluvat 1.11.2015 alkaen kaatopaikkajätteeseen
(= palamaton jäte).

R.I.P Sekajäte

Sekajäte –nimi jää historiaan. Tilalle tulevat polttokelpoinen jäte, joka
toimitetaan jätteenpolttolaitokseen poltettavaksi sekä kaatopaikkajäte
eli palamaton jäte. Kaatopaikalle viedään palamattomia jätteitä kuten
keramiikkaa, posliinia, ikkunalasia, eristelevyjä ja lasivillaa.
Kodin ja yrityksen palamattomat jätteet voi kerätä erilleen ja toimittaa
maksua vastaan jäteasemille. Halutessaan niille voi myös hankkia jäteastian ja sopia tyhjennyksestä jätteenkuljetusyrityksen kanssa.
Omatoimiseen jätteenpolttoon ei saa eikä kannata ryhtyä! Omassa tulipesässä poltettujen jätteiden savukaasupäästöjä ei puhdista mikään.
Päästöt leijailevat lähiauleen ilmaan ja maaperään. Jätteiden poltto rasittaa myös tulipesien piippuja ja arinoita.
Muistathan, että hyötyjätteiden, sähkölaitteiden ja vaarallisten jätteiden
lajittelu ei lopu. Hyötyjätteitä ovat esimerkiksi biojätteet, paperit, kartongit, pahvit, puuperäiset jätteet, betonit ja tiilet.

FAKTOJA

Sekajätteen keräys päättyy
31.10.2015. Tilalle tulee polttokelpoinen jäte ja kaatopaikkajäte
(= palamaton jäte)
Rovaniemen, Ranuan ja Pellon sekajäteastioissa siirrytään
keräämään polttokelpoista jätettä 1.11.2015 alkaen
Polttokelpoinen jäte ja kaatopaikkajäte ovat maksullisia. Tehokas lajittelu ja maltilliset kulutustottumukset keventävät jätehuoltokustannuksia ja säästävät
luontoa!
Taustalla Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013),
joka säätää mm. orgaanisen jät-

LAJITTELUOHJEITA

Vaaralliset jätteet jäteasemille
tai muuhun asianmukaiseen keräykseen! Kaatopaikalle joutuvat
vaaralliset jätteet voivat aiheuttaa
vaaraa ja haittaa kaatopaikan
työntekijöille sekä kaatopaikan
lähiympäristölle. Myös jätteiden
polttolaitoksissa vaaralliset jätteet
voivat aiheuttaa suurtakin vahinkoa laitokselle.

teen kaatopaikkasijoituskiellosta.
Kielto astuu voimaan 1.1.2016
Tavallisen kotitalouden jätehuollossa muutos on pieni, vähäiset määrät pieniä palamattomia jätteitä kuten sulakkeen,
hehkulampun tai kissanhiekan
voi laittaa polttokelpoiseen jätteeseen
Lisätietoja saat Rovaniemen
kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräyksistä tai Napapiirin Residuumin
jäteneuvonnasta
Jätteenpolttoon siirtyminen ei
muuta jäteastian tyhjennysrytmiä vaan ne tyhjennetään kuten
ennenkin

Sähkölaitteet (Sähkö- ja elektroniikkaromu, SER) veloituksetta
jäteasemille tai kauppakeräykseen. Tarkista kauppakeräyksen
ohjeet: www.serkierratys.fi
Rakennusjätteeksi kutsutaan
uudis- tai saneerausrakentamisen tuotanto- tai purkujätettä,
jota ei voida ohjata kierrätykseen
tai hyötykäyttöön. Rakennusjät-

KAATOPAIKKAJÄTE
(= palamaton jäte)
käytössä 1.11.2015 alkaen

SAA
LAITTAA
• hehku- ja halogeenilamput,
sulakkeet
• kaakelit, kristallit, peililasit
ikkunalasit, ajoneuvojen tuulilasit
• lasivillat
• kattohuovat
• hyötykäyttöön kelpaamattomat
rakennus- ja purkujätteet
• eristelevyt, esim. Gyproc -levyt
• keramiikka-, posliini- ja lasiesineet
ja -astiat
• tuhkat (vain hyvin jäähtynyt)
• lasikuitu (soutuveneet, sukset)
• runko- ja joustinpatjat, huonekalut

EI SAA
LAITTAA
• biojätteet
• poltettavat jätteet
• moottoriajoneuvojen renkaat
• vaaralliset jätteet
• sähkölaitteet
• hyötykäyttöön kelpaavat jätteet
kuten metallit, paperit, kartongit,
puujätteet, pahvit
• käymäläjätteet
• erityisjätteet kuten asbesti
• palon tai räjähdyksen vaaraa
aiheuttavat jätteet

POLTTOKELPOINEN
JÄTE
käytössä 1.11.2015 alkaen

SAA
LAITTAA
• erilaiset muovit, esim. leipäpussit,
muovirasiat, elintarvikepakkaukset,
pienet muovikanisterit
• biojätteet (jos ei kompostoida tai
erilliskerätä)
• kahvipaketit, sipsipussit
• kissan- ja koiranruokapussit
• rikkinäiset kengät, vaatteet ja muut
tekstiilit
• vaipat, terveyssiteet ja muut hygieniatuotteet
• levyt (vinyyli- ja cd-levyt, videokasetit)
• imurin pölypussit, tupakantumpit
• kumikengät, polkupyörien renkaat
• nahkatuotteet, vaahtomuovit
• styroxit, pienet määrät sahanpurua, puupohjaiset kissanhiekat ja
lemmikkien häkkien kuivikkeet
• likainen paperi, kartonki ja pahvi
(ekopisteisiin kelpaamaton)
• vähäinen määrä kodin pieniä palamattomia jätteitä kuten hehku- ja
halogeenilamput, sulakkeet, kissanhiekat
• kotitalouksien PVC-muovi; sen
tunnistat joko kirjainyhdistelmästä
PVC tai numerosta 3. PVCmuovia ovat yleensä muoviletkut,
sadevaatteet, kumisaappaat ja
toimiston muovitarvikkeet kuten
muovitaskut sekä kerniliinat

EI SAA
LAITTAA
Muiden yleisimpien
jätelajien lajitteluohjeet
löydät jäteoppaasta,
sekä nettisivuiltamme!

teestä tulisi lajitella erilleen ainakin: kierrätyspuu, puujäte, paperit, pahvit, metallit, betonit, tiilet,
kiviainesperäinen jäte ja maaainekset. Kaatopaikalle menevä
rakennusjäte voi sisältää esimerkiksi eristysvilloja, kipsilevyjä, wcposliineja ja eristeissä kiinni olevia kaakeleita. Huom! Asbesti on
erityisjätettä ja se tulee toimittaa
suoraan Kuusiselän kaatopaikalle.

• hyötykäyttöön kelpaavat paperit,
kartongit, metallit, pakkauslasi,
puu- ja puutarhajäte
• käymäläjätteitä
• moottoriajoneuvon renkaita
• kaakelit, kristallit, peililasit
• keramiikka-, posliini- ja lasiesineet
ja -astiat
• isot määrät hehku- ja halogeenilamppuja, sulakkeita tai kivipohjaisia kissanhiekkoja
• tuhkat
• sähkölaitteet, energiansäästö- ja
loisteputkilamput
• kivi- ja maa-ainekset, hiekoitushiekat
• palon tai räjähdyksen vaaraa aiheuttavat jätteet
• vaaralliset jätteet
• polttoon soveltumattomat rakennus- ja purkujätteet
• ikkunalasit
• nestemäiset jätteet ja lietteet

palveluksessanne!

Veloitukseton jäteneuvonta
ark. klo 9–15, puh. 0800 120 230
Jäteneuvonta yrityksille,
ark. klo 9–15 puh. 020 7120 237
Alakorkalon jäteasema
Betonitie 1, 96320 Rovaniemi
avoinna arkisin klo 7–17
sekä vuosittain kolmena kevät- ja syyslauantaina,
joista tiedotetaan mm. www.residuum.fi
Puh. 020 7120 232 (ark. klo 7–17)

PELLO

Mustimaan jäteasema
Kolarintie 55, 95700 Pello
Avoinna: Kesäkausi viikot 18–39 joka viikko:
la klo 11–13 ja ti klo 16–19.
Talvikausi viikot 40–17 parillisina viikkoina:
la klo 11–13.
Puh. 040 539 6179

RANUA

Ranuan jäteasema
Kaatopaikantie 3, 97700 Ranua
Avoinna: Kesäkausi viikot 18–39
ma klo 13–16, to klo 13–18 ja ma klo 11–14.
Talvikausi viikot 40–17 ma klo 13–16 ja
la klo 11–14.
Puh. 0400 698 042

Arkipyhän tai juhlapyhän sekä pääsiäis-, juhannus- tai
jouluaaton sattuessa aukiolopäiville toimipisteemme
ovat suljettu.
0207-alkuisiin palvelunumeroihimme soittaminen maksaa TeliaSonera Finland
Oyj:n hinnaston mukaan seuraavasti: lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02
snt/minuutti ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/minuutti
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Napapiirin Residuumin toimisto
Käyntiosoite: Betonitie 3, 96320 Rovaniemi
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Puh. 020 7120 230, ark. klo 9-15
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Napapiirin Residuumin toimipisteet

