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Yh� ön toiminta-ajatuksena on 
jätehuoltopalvelujen tuo� a-
minen kustannustehokkaas�  
ympäristönäkökohdat huomi-
oon o� aen.

Yh� ö ylläpitää Kuusiselän 
kaatopaikkaa ja omistajakun-
� en jäteasemia sekä huoleh� i 
jä� een kierrätyksestä, hyöty-
käytöstä, loppusijoituksesta ja 
vaarallisten jä� eiden jätehuol-
losta toimialueellaan jätelain ja 
sopimusten mukaises� .

Jätehuoltopalveluja tuote�  in 
tasapuolises�  omistajakun� en 
alueella. Palveluja on kehitet-
ty yh� ön laa� man strategian 
mukaises� .

Ympäristö� etoisuudesta huo-
lehdi�  in mm. julkaisemalla 

keväällä yh� ön asiakasleh�  
Kompos� , lähe� ämällä ajan-
kohtaiskatsauksia sekä � edot-
teita medialle ja asiakkaille.

Jä� eiden laji� elusta, kierrä� ä-
misestä sekä yh� ön palveluista 
pide�  in vuoden aikana n. 100 
kpl neuvonta� laisuuksia.

Kun� en jäteasemia paran-
ne�  in tulevaa toiminnan 
muutosta varten. Alakorka-
lon jäteasemalle toteute�  in 
yleissuunnitelman mukaises�  
ensimmäinen laajennusvaihe 
rakentamalla Ekokieppi kierrä-
tyspalvelujen parantamiseksi ja 
rakennussuunni� elutyö teh� in 
kakkosvaihe� a varten.

Yh� ön toiminnallinen tulos 
� likaudella 2014 on posi� ivinen 

ja ennakoitua parempi, koska 
kaatopaikalle menevä jätemää-
rä kasvoi lisäten liikevaihtoa. 
Omistajakun� en ei tarvinnut 
sijoi� aa yh� öön lisää pääomaa. 
Jälkihoitovaraukseksi � likau-
delta kirja�  in � linpäätökseen 
219.100 euroa.

Alakorkalon jäteasemalle valmistui uusi hyötykäy� öön ohja� avien jä� eiden, sähkölai� eiden ja vaarallisten jä� ei-
den vastaano� oalue EKokieppi. Kuva rakennusvaiheen alkutaipaleelta kesällä 2014.

Arvonlisävero 24 % 
(29,03 €/t) 

19,4 % 

Jätevero (50,0 €/t) 
33,3% 

Käsittelymaksu 
 (70,97 €/t) 

47,3 % 

2014 
Seka- ja rakennusjätteen vastaanottomaksu  

Kuusiselässä 150 €/t (sis. alv 24 %) 
Verojen osuus yht. 52,7 % 
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Kehi� yvää ympäristön huoltoa Lapissa - Ekoa Arkeen!

Napapiirin Residuum Oy on 
jätehuollon amma�  lainen,
joka palvelee Rovaniemen,
Pellon ja Ranuan alueen
asukkaita, loma-asujia sekä 
yrityksiä. 

Yh� ö vastasi vuonna 2014 
omistajakun� ensa alueella 
hyötyjätehuollon ja vaarallisten 
jä� eiden jätehuollon järjestä-
misestä, hyötykäy� öön
kelpaama� omien jä� eiden
loppusijoi� amisesta sekä
neuvonnasta ja � edo� a-
misesta.

Yh� ön palveluksessa olevien 
työntekijöiden määrä ku� stui 
vuoden 2013 takaisesta 12 
työntekijästä kymmeneen työn-
tekijään sekä toimitusjohtajaan.

Kuusiselän kaatopaikan auki-
oloaikojen muutoksesta sekä 
tulevista toiminnallisista muu-
toksista johtuen kaatopaikalla 
tarvi�  in vuoden 2014 lopulla 
enää  yksi vakituinen työntekijä, 
jota Alakorkalon jäteaseman 3 
työntekijää tarvi� aessa sijaista-
vat. Myös hallinnon väki piene-
ni 4 työntekijään.

Kiire� ä purkamaan kesäajalle 
palka�  in 1 työntekijä Alakor-
kalon jäteasemalle sekä kaato-
paikalle palka�  in 2 kesätyönte-
kijää.

Jäteasemalla kesäaikaan työko-
keilua suori�   yksi työntekijä. 

Yh� ö huoleh�  vuoden aikana 
henkilöstön hyvinvoinnista 
tukemalla vapaa-ajan toimin-
taa Kunto- ja kul� uuriseteleillä 
sekä yhteisellä virkistäytymis-
päivällä ja pikkujoulun vietolla.

Henkilöstöä koulute�  in muun 
muassa JLY:n ja Ekokemin kou-
lutuksilla.
Työntekijöiden työtehtäviä 
seura�  in ja kartoite�  in edelli-

Henkilöstö

sivuoden tapaan henkilökohtai-
silla tuloskorteilla ja tehtävän-
kuvauksilla.

Tuloskor� n tavoi� eista ja 
toteutumisista keskustel� in 
talousarvion hyväksymisen 
jälkeen vuosikellon mukaises�  
käytävien kehityskeskustelujen 
yhteydessä.

Toiminnan kehi� ämiseksi ja 
sisäisen � edonkulun ylläpitämi-
seksi hallinnon viikkopalavereis-
ta laadi�  in koko henkilöstölle 
muis� ot.

STRATEGIA 2012 - 2016
Arvot:  Asiakaslähtöisyys, Kunnioitus,
  Rohkeus kehi� yä, Taloudellisuus

Missio:  Kehi� yvää ympäristönhuoltoa Lapissa - Ekoa Arkeen!

Visio:  Rohkeas�  kehi� ävä, luo� amusta herä� ävä ja
  vakavarainen jätehuollon ak� ivinen toimija
  Lapin alueella

Pitkäaikainen työntekijämme Janne Alkki, joka palveli käy� öpäällikön ja 
suunni� elupäällikön tehtävissä pää�   siirtyä yri� äjäksi. 

Kuva läksiäisistä  19.6.2014.



Organisaa� o

Toimialue
Yh� ö on peruste� u 14.12.2001 ja merki� y
kaupparekisteriin 5.2.2002.

Yh� ön toiminta-ajatuksena ovat jätehuoltopalvelujen
tuo� aminen kustannustehokkaas�  ympäristönäkökohdat huo-
mioon o� aen. Yh� ö ylläpitää Kuusiselän kaatopaikkaa ja kolmea 
jäteasemaa sekä huoleh� i jä� eiden kierrätyksestä,
hyötykäytöstä, loppusijoituksesta ja vaarallisten jä� eiden
jätehuollosta toimialueellaan jätelain ja sopimusten mukaises� .

Yh� ön osakkaina ovat Rovaniemen kaupunki sekä Pellon ja 
Ranuan kunnat. 
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Pello:
Esa Rau� o

Ranua:
Risto Niemelä

Yh� ön hallitus 2014
Rovaniemi: 
Mika Kansanniva, hallituksen pj.
Teijo Penders, varapj.
Simo Rahtu
Liisa Helin

Anne Maimann/
Taru Palokangas
Juha Torvinen, toimitusjohtaja
Aila Kauppila, hlöstön edustaja

Omistajakun� en osakkeiden jakautuminen
Osakas    Osakkeiden lkm. Osakkeiden nrot Osakkeiden arvo €
Rovaniemen kaupunki:  10 000      1-10 000 10 000 €
Ranua: 499      10 001-10 499 499 €
Pello: 602      10500-11 101 602 €

Yhteensä: 11 101 kpl       11 101 €

TOIMITUSJOHTAJA

HALLITUS

Tiedottaja Suunnittelu-
päällikkö

Toimisto-
sihteeri

Asiakas-
neuvoja

S5 jätehuolto-
työntekijää
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Kaatopaikka ja jäteasemat
valmistautuivat jä� eenpol� oon siirtymiseen

Napapiirin Residuumin toi-
mialueella siirrytään jä� een-
pol� oon 2015 marraskuussa. 
Muutos aiheu� aa melkoista 
myllerrystä jätehuoltoyh� ön 
toiminnassa, asukkaan elä-
mässä muutos voi näy� äytyä 
vaa� ma� omas� .

Muutosten alullepanijana voi 
pitää Val� oneuvoston asetus-
ta kaatopaikoista (331/2013), 
joka säätää muun muassa 
orgaanisen jä� een kaatopaik-
kasijoituskiellosta. Kielto astuu 
voimaan 1.1.2016. Käytännössä 
se tarkoi� aa, e� ei Kuusiselän 
kaatopaikalle voi sijoi� aa sen 
jälkeen jäte� ä, joka sisältää 
orgaanisia aineita.

Muutokset näkyvät todennä-
köises�  eniten jäteasemilla 
asioidessa. Isoin ru� stus on 
edessä vuonna 2015 Alakorka-
lon jäteasemalla, jonka toinen 
muutosvaihe aloitetaan alku-
kesällä. Jäteasemalle valmistuu 
tuolloin käsi� ely- ja lastaus� lo-
ja pol� okelpoiselle jä� eelle ja 
kaatopaikkajä� eelle.

Pol� okelpoisen jä� een tavoin 
myös syntypaikkalaji� elemat-
tomien jä� eiden vastaano� o 
ja käsi� ely siirtyy kaatopaikal-
ta jäteasemalle. Pol� oon tai 
hyötykäy� öön kelpaamaton, 
epäorgaaninen jäännös sijoite-
taan kaatopaikalle.

Kaatopaikan toiminta on vuon-
na 2014 jo hiljalleen supiste� u, 
marraskuussa aukioloaikoja 
pääte�  in lyhentää. Kaatopaik-
ka palvelee nykyisin arkisin
klo 9-15.

Alakorkalon jäteasemalle 
valmistui  muutostöiden en-
simmäisessä vaiheessa marras- 
joulukuussa 2014 Ekokieppi, 
johon ohjautuu miltei kaikkien 
veloitukse� omien jä� eiden 
vastaano� o. Ranuan ja Pellon 
jäteasemien muutostyöt toteu-
te�  in niin ikään vuosina 2013 
ja 2014. Jäteasemille raken-
ne�  in suuremmat laji� elu- ja 
lastausalueet.

Jätehuollon neuvottelut,
työryhmät ja alueittaiset palaverit
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Napapiirin Residuum Oy:n 
toiminta on kaatopaikan, jäte-
asemien ja muiden jä� eiden 
varastoin� paikkojen osalta ym-
päristöluvan alaista toimintaa.

Kuusiselän kaatopaikan toimin-
taa ohjaavat lainsäädäntö ja 
ympäristölupa, jonka mukaan 
määritellään esimerkiksi vas-
taanote� avien jä� eiden laatu.

Ympäristövaikutukset
Toiminnoissa noudatetaan 
luvissa esite� yjä lupaehtoja 
ja muiltakin osin noudatetaan 
ympäristöasioissa korkeaa pro-
fi ilia sekä parasta mahdollista 
tekniikkaa.

Kaatopaikan ja jäteasemien toi-
mintaa ja sen vaikutuksia ym-
päristöön tarkkaillaan jatkuvas�  
useilla vesinäy� eillä pohjavesi-

putkista, pintavesikohteista ja 
jätevedenpuhdistamolta.

Vuoden 2014 aikana yh� ön 
toiminnassa ei tapahtunut ym-
päristövaikutuksiin vaiku� avia 
muutoksia.

Biokaasulaitoshankkeen ympäristövaikutusten
arvioin� selostus valmistui
Vuonna 2013 käynnistyneen 
kolmen toimijan; Napapiirin 
Veden, Rovaniemen Energian ja 
Napapiirin Residuumin yhtei-
nen EAKR –biokaasulaitoshanke 
eteni ympäristövaikutusten 
arvion� selostuksen valmistu-
miseen syksyllä 2014. Selostus 
koskee biokaasulaitoksen sijoit-
tamista Alakorkalon alueelle.

Selostus oli nähtävillä 7.10.-
5.12.2014 ja siitä pide�  in 
kaikille avoin � edotus� laisuus 
9.10.2014 Rovaniemellä Lapin 
amma�  korkeakoulun Borea-
lis-salissa. Ympäristövaikutus-
ten arvioin� selostus on lue� a-
vissa yh� ön ne�  sivuilla.

Hankkeessa suunnitellun lai-
toksen ympäristövaikutukset 
arvioi� in ympäristövaikutusten 
arvioin� mene� elystä anne-
tun lain (YVA-laki, 468/1994) 
ja – asetuksen (YVA-asetus, 

713/2006) mukaisessa laajuu-
dessa. 

Taustaa

Tulevalla biokaasulaitoksella 
on tarkoitus korvata nykyinen 
lie� eiden kompos� käsi� ely 
Alakorkalossa sekä biojä� een 
käsi� ely ja varastoin�  Kuusise-
län kaatopaikalla. Biokaasulai-
toksella lie� eistä ja biojä� eistä 
tuotetaan biokaasua energia-
käy� öön sekä maanparannus-
aineita muun muassa peltolan-
noi� eiksi.

Biokaasulaitoksen teknologioita 
on vertailtu kuiva- ja märkämä-
dätyksen välillä. Toinen käsi� e-
lytavoista valitaan toteutusvaih-
toehdoksi. Laitokselle haetaan 
todennäköises�  ympäristölu-
paa kevään 2015 aikana. 

Lupahakemuksen arvioitu kä-
si� elyaika on noin kaksi vuo� a, 
joten rakennustyöt voitaisiin 
aloi� aa aikaisintaan vuonna 
2017. Lopullisesta investoinn-
ista päätetään ympäristölupa- 
ja investoin� tukipäätöksien 
jälkeen.

EAKR hanke� a edelsi samojen 
toimijoiden yhteinen RENEWA 
– selvitys vuonna 2011, jossa 
yhteiskäsi� elyn toteu� amista 
selvite�  in. Vuonna 2012 val-
mistui suunnitelma lie� eiden ja 
biojä� eiden käsi� elystä (Pöyry 
Finland Oy, 2012). 

Näissä kahdessa suunnitel-
massa määrite�  in mädä� ä-
mölaitoksen sijoi� umista ja 
vertail� in erilaisia jä� eiden 
käsi� elytapoja. Jälkimmäisen 
suunnitelman perusteella 
päädy�  in lie� eiden, biojä� ei-
den ja tuhkien yhteiskäsi� elyn 
jatkosuunni� eluun.
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Keräyskierrokset

Napapiirin Residuum järjes�  
edellisvuosien tapaan ko� ta-
louksille ja loma-asujille kolme 
erilaista jä� eiden keräyskierros-
ta: kiertävän jä� eenkeräyksen, 
jäteöljyjen keräyksen ja vaaral-
listen jä� eiden keräyskierrok-
set kaikkien omistajakun� en 
alueilla.

Vuoden 2013 suosioon ei 
vuonna 2014 keräyskierroksis-
sa ylle� y. Keräyksistä saatujen 
asiakaspalau� eiden sekä kerä-
yksiä ajavien urakoitsijoiden pa-
lau� eiden perusteella laaditaan  
seuraavan vuoden aikatauluja.

Kiertävä jä� eenkeräys vei 
palvelua maakuntaan

Kiertävässä jä� eenkeräyksessä 
vastaanotetaan noin henkilöau-
ton peräkärrykuormia seka- ja 
rakennusjäte� ä (ei ruokajätet-
tä) sekä käytöstä poiste� uja 
sähkölai� eita ja romumetallia. 
Seka- ja rakennusjätekuormasta 
peritään vastaano� omaksu, 
metallit ja sähkölai� eet voi tuo-
da keräykseen veloitukse� a.

Jäteöljylle oma keräys

Maksu� omassa keräyksessä 

Keräyskierros- ja keräyspalvelut
vastaanotetaan sekä mus� a, 
e� ä kirkkaita jäteöljyjä ko� talo-
uksien lisäksi yrityksiltä. Jäteöl-
jyihin ei sallita muita aineita. 
Keräyksessä ei vastaanoteta 
as� oita, sillä keräys suoritetaan 
imuautolla. Asiakkaiden tulee 
viedä itse tyhjät as� at pois vas-
taano� opaikalta. Yli 200 litran 
jäteöljyerille neuvo�  in vaihto-
ehtoises�  � laamaan veloituk-
seton nouto Lassila & Tikanoja 
Oyj:ltä.

Vaarallisista jä� eistä 
eroon

Keräys on tarkoite� u ko� talo-
uksille ja mökkiläisille, yritysten 
vaarallisia jä� eitä keräyksessä 
ei vastaanoteta. Keräys on 
maksuton.

Kierroksella vastaanotetaan 
kaikenlaisia kodin tavanomaisia 
vaarallisia jä� eitä kuten: akut, 
paristot, elohopealämpömi� a-
rit sekä muut elohopeapitoiset 
jä� eet, voiteluaineet, jääh-
dytys- ja jarrunesteet,   suo-
da�  met, hapot ja emäksiset 
pesuaineet (lipeät), torjunta- ja 
kasvinsuojeluaineet, loisteput-
ket ja energiansäästölamput, 

maalit, maalipurkit ja maala-
usvälineet, liimat, ohenteet, 
liuo�  met, lakat, ki� t ja hartsit, 
aerosoli- ja muut ponneaine-
pakkaukset.

Lääkkeitä sekä sähkölai� eita 
(poislukien lamput) ei keräyk-
seen vastaanoteta.

Joulukuusten keräys

Rovaniemellä järjestetään 
vuosi� ain veloitukseton jou-
lukuusten keräys 21 erillisellä 
keräyspaikalla. Paikan tunnistaa 
keräyksestä kertovasta kyl� s-
tä, jonka viereen kuuset tulee 
jä� ää. Joulukuusia vastaan-
otetaan veloitukse� a myös 
Rovaniemen, Ranuan ja Pellon 
jäteasemilla.

Keräyspaikat olivat käytössä 
viime talvena 21.12.2014–
13.1.2015 klo 7.00 saakka, 
jonka jälkeen kuuset noude�  in 
Alakorkalon jäteasemalle. 

Kuuset hyödynnetään hakkee-
na yhdessä risu- ja oksajä� een 
kanssa energiantuotannossa.
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Napapiirin Residuum ylläpi�  
toimialueellaan yli 90 ekopistet-
tä, joihin ko� taloudet ja mökki-
läiset voivat tuoda asumisessa 
syntyneestä jä� eestä erotellut 
paperit, lasit, kartongit ja me-
tallit. Joillakin pisteillä kerätään 
ainoastaan paperia. Ekopis-
tepalvelut eivät ole yritysten 
käyte� ävissä.

Vuoden 2014 aikana verkostoa 
ei täydenne� y, mu� a pieni-
muotoista huoltotyötä teh� in. 
Rovaniemeläisten iloksi 15:
sta Rovaniemen ekopisteelle 
ilmestyi UFF:n vaatekeräysas� a 
ekopisteen väli� ömään lähei-
syyteen.

Yhteiskeräyspisteet

Yh� ö pi�  yllä kunnan järjes-
tämää jä� eenkeräystä Rova-
niemellä erikseen määrätyillä 
alueilla sekä koko Ranuan 

kunnan alueella.
Muilla alueilla Rovaniemellä
ja Pellossa oli käytössä
kiinteistöjen omistajien
järjestämä keräysjärjestelmä.

Pellon kunnan alueella yh� ö 
tarjosi myös yhteiskeräyspis-
teverkoston kau� a vakituisen 
ja vapaa-ajan kiinteistöille 
jätehuollon järjestämismah-
dollisuu� a kiinteistön hal� jan  
järjestämän jä� eenkeräyksen 
rinnalla.

Yhteiskeräyspisteet ovat vuosi-
maksua maksavien vakituisten 
asukkaiden ja mökkiläisten 
käy� öön tarkoite� uja seka-
jä� een ja marraskuun 2015 
jälkeen pol� okelpoisen jä� een 
keräilyas� oita, joilla korvataan 
kiinteistöjen omat jäteas� at tai 
kimppa-as� an käy� ö. Yhteis-
keräyspiste� ä käytetään siis 
samaan tapaan kuin omaa 

jäteas� aa käy� äisi.

Yhteiskeräyspiste� ä saavat 
käy� ää vain ne taloudet, jotka 
maksavat pisteen käytöstä. 
Sopimukset pisteen käytöstä 
tehdään Napapiirin Residuumin 
kanssa.

Yhteiskeräyspisteeseen voi lait-
taa ne sekajä� eet ja 1.11.2015 
alkaen pol� okelpoiset jä� eet, 
joita ei voida laji� elemalla oh-
jata kierräte� äväksi tai hyöty-
käy� öön. 

Keräysas� aan sopima� omat 
jä� eet, suuret sekajäte-erät 
ja suuret jäte-esineet, kuten 
huonekalut ym. tulee viedä 
jäteasemalle.

Yhteiskeräyspisteet kunni� ain:
Rovaniemi 41 kpl
Ranua 20 kpl
Pello 8 kpl

Ekopisteet ja yhteiskeräyspisteet

UFF laajensi elo-syyskuun vaihteessa vaatekeräystään Rovaniemelle. Suurin osa keräysas� oista tuli Rovaniemen
ekopisteiden yhteyteen. Vasemmassa kuvassa UFF:n ympäristöhuollon neuvo� elija Taina Kallus Rovaniemen
Ekoa Arkeen -tapahtumassa 27.9.2014 kertomassa yhdistyksen toiminnasta. Paikalla oli myös muita yhteistyö-
kumppaneita ja ympäristöalan toimijoita kuten Napapiirin Kuljetus Oy.
Oikeanpuoleisessa kuvassa UFF:n keräyslaa� kko.



99

Tiedotus ja neuvonta

Neuvontamateriaalit

Viime vuoden aikana lähete�  in 
lukuisia media� edo� eita sekä 
yh� öltä ilmestyi huh� -touko-
kuun vaihteessa asiakasleh�  
KomPos� . Jäteopas jae�  in vuo-
sien 2013-2014 vaihteessa.

Laji� elu- ja kierrätysinfot

Erilaisia laji� elu ja kierrätysinfo 
-� laisuuksia oli kaikkiaan 97 
kappale� a. Kaikkien osallistu-
jien yhteenlaske� u lukumäärä 
on 3128 henkilöä.

Sähköinen neuvonta sekä 
neuvontanumerot

Yh� ön ne�  sivuja sekä face-
book -sivua päivite�  in tarpeen 
mukaan. Neuvontaa harjoitet-
� in niin ikään sähköpos� tse 
osoi� eessa neuvonta@resi-
duum.fi  sekä asiakaspalvelu@
residuum.fi .

Ko� talouksien ja yritysten jä-
teneuvontanumerot palvelivat 

arkisin klo 9-15 välisenä aikana. 
Numeroihin tuli harvakseltaan 
puheluita, mu� a kuitenkin arvi-
olta saman verran kuin vuonna 
2013. Kysymyksiä tuli paljon 
myös jäteasemille, kaatopai-
kalle sekä asiakaspalvelunume-
roon.

Vierailut

Toimipisteissä järjeste�  in 
opaste� uja tutustumiskäyntejä. 
Neuvontapalveluista lähetet-
� in vuoden aikana kaksi kertaa 
kirje kaikille Pellon, Ranuan ja 
Rovaniemen peruskouluille ja 
päiväkodeille.

Media

Medialle lähete�  in sähköpos-
� tse � edo� eita yh� ön median 
jakelulistan mukaisille vastaan-
o� ajille. Yh� ön toimintaa kos-
kevat leh� leikkeet sääste�  in 
viime vuosien tapaan.

Vuoden 2014 aikana yh� öllä oli 
koko vuoden mi� ainen radio-

mainoskampanja Radio city 
Rovaniemen ja Iskelmä Rova-
niemen kanavilla.

Touko-kesäkuussa 2014 toistet-
� in vuonna 2013 valmiste� ua 
mainosta MTV3 aluemai-
noksena Kaappaus kei�  össä 
-ohjelman yhteydessä sekä 
huomenta Suomi -ohjelma mai-
noskatkoilla.

Residuumin Ekokiepistä sekä 
tempauksista kuten Tuikkujah-
dista kerro�  in useita kertoja 
radiossa ja paikallislehdissä.

Residuum os�  yhteensä noin 
10 kpl maksullista ilmoitus� laa. 
Käytössä olleita leh� ä olivat 
Kuriiri -leh�  Ranualla, Meän 
Tornionlaakso Pellossa sekä 
Lappilainen, Uusi Rovaniemi ja 
Lapin Kansa lehdet Rovaniemel-
lä. 

Eri medioiden edustajat haas-
ta� elivat useita kertoja toimi-
tusjohtajaa ja henkilöstöä.

Napapiirin Residuum tuo� aa monenlaisia neuvontamateriaaleja muun muassa jä� eensynnyn ehkäisyyn.
Vasen kuva sosiaalisessa mediassa julkaistuun opaste� uun kukkalapion tekoon.

Kuvassa oikealla asiakasneuvoja Hanna Granroth sekä � edo� aja Aila Kauppila Pellonkorjuu
tapahtumassa kesällä 2014.
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Kaikki muut vaaralliset jätteet  paitsi SER v. 2014 
yhteensä 375 tonnia, josta kestopuuta 190 t 
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      Vuosi 2013   vuosi 2014
Liikevaihto       4.943 811 €     5.469 672 €

Voi� o verojen ja varauksen jälkeen        168 905 €        459 600 €

Suunnitelman mukaiset poistot      -750 937 €        746 545 €

Jätevero val� olle     -1.337 510 €      1.459 679 €

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä        -67 781 €          -54 277 €

Bru� oinvestoinnit         449 000 €         969 838 €

Omavaraisuusaste =               24,6 %               31,8 %

Maksuvalmius (CR) =                0,6                0,7

Tunnuslukuja
Tilikaudella 2014 teh� in kirjan-
pitolakiin, jätelakiin ja Kuusi-
selän kaatopaikan ympäristö-
lupaan perustuva pakollinen 
varaus, jolla yh� ö huoleh� i 
aikanaan Kuusiselän kaatopai-
kan käytöstä poistamisesta ja 
sen jälkeisistä hoito- ja ylläpito-
kustannuksista.

Varaus on määrite� y kaatopai-
kan käy� öiän, sekä sen jälkei-
sen ympäristöluvassa määrätyn 
jälkihoitovelvoi� een mukai-
ses� . Varauksen suuruudeksi 
yh� ön hallitus ja � lintarkastaja 
hyväksyivät 7,51 € jokaista Kuu-
siselän kaatopaikalle loppusijoi-
te� ua jätetonnia koh� . 

Tilikauden aikana Kuusiselän 
kaatopaikalle loppusijoite�  in 
29.172 tonnia jäte� ä. Vuodelle 
2014 varauksen suuruudeksi 
muodostui 219.100 euroa. 
Jätemaksutaksaa muute�  in 
vuoden 2014 alussa. Liikevaihto 
kasvoi edellisvuodesta
525 861 euroa, eli 10,6 %.

Alakorkalon jäteaseman ensimmäisen vaiheen laajennustöitä teh� in kesäkuusta marraskuun loppuun 2014.



Rahoituslaskelma
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Vaikka pääpaino Napapiirin Residuumin toiminnassa onkin omistajakun� en asukkaiden jätehuoltopalveluiden
tuo� aminen, löytyy aikaa myös peruskoululaisille suunnatun tuikkujahdin järjestämiseen sekä henkilöstön ja

toimitusjohtajan koulu� amiseen. Vasemassa kuvassa tuikkujahdin 2013-2014 keräyksen saldoa.
Oikea kuva Jätehuollon Energiapäiviltä.
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Toimisto
Betoni� e 3, Rovaniemi

Asiakaspalvelu p. 0207 120 230, 
Jäteneuvonta p. 0800 120 230

avoinna arkisin klo 9-15
asiakaspalvelu@residuum.fi , 

neuvonta@residuum.fi 

Napapiirin Residuum Oy
Jätehuoltoa Pello- Ranua- Rovaniemi alueella

www.residuum.fi 

Alakorkalon jäteasema
Betoni� e 1, Rovaniemi

p. 0207 120 232
avoinna arkisin klo 7-17

Kuusiselän kaatopaikka
p. 0207 120 231,

avoinna arkisin klo 9-15

Pellon jäteasema
Kolarin� e 55, Pello

p. 040 539 6179
avoinna talvikaudella

viikkoina 40-17:
parillisten viikkojen la klo 11–13

kesäkaudella viikkoina 18-39:
la klo 11 – 13 ja
�  klo 16 – 19.00

Ranuan jäteasema
Kaatopaikan� e 3, Ranua

p. 0400 698 042
avoinna kesäkaudella

viikkoina 18-39:
ma klo 13–16, to klo 13–18 ja

la klo 11–14
talvikaudella viikkoina 40-17:
ma klo 13-16 ja la klo 11-14

Arkipyhän tai juhlapyhän sekä pääsiäis-, juhannus- tai jouluaaton osuessa
aukiolopäiville ovat jäteasemat, kaatopaikka sekä toimistomme sulje� uja.


	Vuosikertomus_2014_1
	Vuosikertomus_2014_2
	Vuosikertomus_2014_3
	Vuosikertomus_2014_4
	Vuosikertomus_2014_5
	Vuosikertomus_2014_6
	Vuosikertomus_2014_7
	Vuosikertomus_2014_8
	Vuosikertomus_2014_9
	Vuosikertomus_2014_10
	Vuosikertomus_2014_11
	Vuosikertomus_2014_12
	Vuosikertomus_2014_13
	Vuosikertomus_2014_14
	Vuosikertomus_2014_15
	Vuosikertomus_2014_16
	Vuosikertomus_2014_17
	Vuosikertomus_2014_18

