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Alakorkalon jäteasemalle valmistui uusi hyötykäyöön ohjaavien jäeiden, sähkölaieiden ja vaarallisten jäeiden vastaanooalue EKokieppi. Kuva rakennusvaiheen alkutaipaleelta kesällä 2014.

Yleiskatsaus vuodesta 2014
Yhön toiminta-ajatuksena on
jätehuoltopalvelujen tuoaminen kustannustehokkaas
ympäristönäkökohdat huomioon oaen.
Yhö ylläpitää Kuusiselän
kaatopaikkaa ja omistajakunen jäteasemia sekä huolehi
jäeen kierrätyksestä, hyötykäytöstä, loppusijoituksesta ja
vaarallisten jäeiden jätehuollosta toimialueellaan jätelain ja
sopimusten mukaises.

keväällä yhön asiakasleh
Kompos, läheämällä ajankohtaiskatsauksia sekä edotteita medialle ja asiakkaille.
Jäeiden lajielusta, kierräämisestä sekä yhön palveluista
pidein vuoden aikana n. 100
kpl neuvontalaisuuksia.

ja ennakoitua parempi, koska
kaatopaikalle menevä jätemäärä kasvoi lisäten liikevaihtoa.
Omistajakunen ei tarvinnut
sijoiaa yhöön lisää pääomaa.
Jälkihoitovaraukseksi likaudelta kirjain linpäätökseen
219.100 euroa.

Jätehuoltopalveluja tuotein
tasapuolises omistajakunen
alueella. Palveluja on kehitetty yhön laaman strategian
mukaises.

Kunen jäteasemia paran2014
nein tulevaa toiminnan
Seka- ja rakennusjätteen vastaanottomaksu
Kuusiselässä 150 €/t (sis. alv 24 %)
muutosta varten. AlakorkaVerojen osuus yht. 52,7 %
lon jäteasemalle toteutein
yleissuunnitelman mukaises
Arvonlisävero 24 %
ensimmäinen laajennusvaihe
(29,03 €/t)
19,4 %
rakentamalla Ekokieppi kierräKäsittelymaksu
(70,97 €/t)
tyspalvelujen parantamiseksi ja
47,3 %
Jätevero (50,0 €/t)
33,3%
rakennussuunnielutyö tehin
kakkosvaihea varten.

Ympäristöetoisuudesta huolehdiin mm. julkaisemalla

Yhön toiminnallinen tulos
likaudella 2014 on posiivinen
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Kehiyvää ympäristön huoltoa Lapissa - Ekoa Arkeen!
Napapiirin Residuum Oy on
jätehuollon ammalainen,
joka palvelee Rovaniemen,
Pellon ja Ranuan alueen
asukkaita, loma-asujia sekä
yrityksiä.
Yhö vastasi vuonna 2014
omistajakunensa alueella
hyötyjätehuollon ja vaarallisten
jäeiden jätehuollon järjestämisestä, hyötykäyöön
kelpaamaomien jäeiden
loppusijoiamisesta sekä
neuvonnasta ja edoamisesta.

STRATEGIA 2012 - 2016
Arvot: Asiakaslähtöisyys, Kunnioitus,
Rohkeus kehiyä, Taloudellisuus
Missio: Kehiyvää ympäristönhuoltoa Lapissa - Ekoa Arkeen!
Visio: Rohkeas kehiävä, luoamusta heräävä ja
vakavarainen jätehuollon akivinen toimija
Lapin alueella

Henkilöstö
Yhön palveluksessa olevien
työntekijöiden määrä kustui
vuoden 2013 takaisesta 12
työntekijästä kymmeneen työntekijään sekä toimitusjohtajaan.

Pitkäaikainen työntekijämme Janne Alkki, joka palveli käyöpäällikön ja
suunnielupäällikön tehtävissä pää siirtyä yriäjäksi.
Kuva läksiäisistä 19.6.2014.

Jäteasemalla kesäaikaan työko- sivuoden tapaan henkilökohtaisilla tuloskorteilla ja tehtävänkeilua suori yksi työntekijä.
kuvauksilla.
Yhö huoleh vuoden aikana
Tuloskorn tavoieista ja
henkilöstön hyvinvoinnista
toteutumisista keskustelin
tukemalla vapaa-ajan toimintaa Kunto- ja kuluuriseteleillä talousarvion hyväksymisen
jälkeen vuosikellon mukaises
sekä yhteisellä virkistäytymispäivällä ja pikkujoulun vietolla. käytävien kehityskeskustelujen
yhteydessä.
Henkilöstöä koulutein muun
Kiireä purkamaan kesäajalle
muassa JLY:n ja Ekokemin kou- Toiminnan kehiämiseksi ja
sisäisen edonkulun ylläpitämipalkain 1 työntekijä Alakorlutuksilla.
seksi hallinnon viikkopalavereiskalon jäteasemalle sekä kaato- Työntekijöiden työtehtäviä
paikalle palkain 2 kesätyönte- seurain ja kartoitein edelli- ta laadiin koko henkilöstölle
muisot.
kijää.
Kuusiselän kaatopaikan aukioloaikojen muutoksesta sekä
tulevista toiminnallisista muutoksista johtuen kaatopaikalla
tarviin vuoden 2014 lopulla
enää yksi vakituinen työntekijä,
jota Alakorkalon jäteaseman 3
työntekijää tarviaessa sijaistavat. Myös hallinnon väki pieneni 4 työntekijään.
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Organisaao
HALLITUS

TOIMITUSJOHTAJA

Tiedottaja

Toimistosihteeri

Asiakasneuvoja

SuunnitteluS
päällikkö

5 jätehuoltotyöntekijää

Yhön 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

Yhö on perusteu 14.12.2001 ja merkiy
kaupparekisteriin 5.2.2002.

Pello:
Esa Rauo
Ranua:
Risto Niemelä

Toimialue

Yhön toiminta-ajatuksena ovat jätehuoltopalvelujen
tuoaminen kustannustehokkaas ympäristönäkökohdat huomioon oaen. Yhö ylläpitää Kuusiselän kaatopaikkaa ja kolmea
jäteasemaa sekä huolehi jäeiden kierrätyksestä,
hyötykäytöstä, loppusijoituksesta ja vaarallisten jäeiden
jätehuollosta toimialueellaan jätelain ja sopimusten mukaises.
Yhön osakkaina ovat Rovaniemen kaupunki sekä Pellon ja
Ranuan kunnat.

Omistajakunen osakkeiden jakautuminen
Osakas
Rovaniemen kaupunki:
Ranua:
Pello:

Osakkeiden lkm.
10 000
499
602

Yhteensä:

11 101 kpl

Osakkeiden nrot
1-10 000
10 001-10 499
10500-11 101

Osakkeiden arvo €
10 000 €
499 €
602 €
11 101 €
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Jätehuollon neuvottelut,
työryhmät ja alueittaiset palaverit

Kaatopaikka ja jäteasemat
valmistautuivat jäeenpoloon siirtymiseen
Napapiirin Residuumin toimialueella siirrytään jäeenpoloon 2015 marraskuussa.
Muutos aiheuaa melkoista
myllerrystä jätehuoltoyhön
toiminnassa, asukkaan elämässä muutos voi näyäytyä
vaamaomas.
Muutosten alullepanijana voi
pitää Valoneuvoston asetusta kaatopaikoista (331/2013),
joka säätää muun muassa
orgaanisen jäeen kaatopaikkasijoituskiellosta. Kielto astuu
voimaan 1.1.2016. Käytännössä
se tarkoiaa, eei Kuusiselän
kaatopaikalle voi sijoiaa sen
jälkeen jäteä, joka sisältää
orgaanisia aineita.

Muutokset näkyvät todennäköises eniten jäteasemilla
asioidessa. Isoin rustus on
edessä vuonna 2015 Alakorkalon jäteasemalla, jonka toinen
muutosvaihe aloitetaan alkukesällä. Jäteasemalle valmistuu
tuolloin käsiely- ja lastausloja polokelpoiselle jäeelle ja
kaatopaikkajäeelle.
Polokelpoisen jäeen tavoin
myös syntypaikkalajielemattomien jäeiden vastaanoo
ja käsiely siirtyy kaatopaikalta jäteasemalle. Poloon tai
hyötykäyöön kelpaamaton,
epäorgaaninen jäännös sijoitetaan kaatopaikalle.
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Kaatopaikan toiminta on vuonna 2014 jo hiljalleen supisteu,
marraskuussa aukioloaikoja
päätein lyhentää. Kaatopaikka palvelee nykyisin arkisin
klo 9-15.
Alakorkalon jäteasemalle
valmistui muutostöiden ensimmäisessä vaiheessa marrasjoulukuussa 2014 Ekokieppi,
johon ohjautuu miltei kaikkien
veloitukseomien jäeiden
vastaanoo. Ranuan ja Pellon
jäteasemien muutostyöt toteutein niin ikään vuosina 2013
ja 2014. Jäteasemille rakennein suuremmat lajielu- ja
lastausalueet.

Ympäristövaikutukset
Napapiirin Residuum Oy:n
toiminta on kaatopaikan, jäteasemien ja muiden jäeiden
varastoinpaikkojen osalta ympäristöluvan alaista toimintaa.
Kuusiselän kaatopaikan toimintaa ohjaavat lainsäädäntö ja
ympäristölupa, jonka mukaan
määritellään esimerkiksi vastaanoteavien jäeiden laatu.

Toiminnoissa noudatetaan
luvissa esiteyjä lupaehtoja
ja muiltakin osin noudatetaan
ympäristöasioissa korkeaa proﬁilia sekä parasta mahdollista
tekniikkaa.

putkista, pintavesikohteista ja
jätevedenpuhdistamolta.
Vuoden 2014 aikana yhön
toiminnassa ei tapahtunut ympäristövaikutuksiin vaikuavia
muutoksia.

Kaatopaikan ja jäteasemien toimintaa ja sen vaikutuksia ympäristöön tarkkaillaan jatkuvas
useilla vesinäyeillä pohjavesi-

Biokaasulaitoshankkeen ympäristövaikutusten
arvioinselostus valmistui
Vuonna 2013 käynnistyneen
kolmen toimijan; Napapiirin
Veden, Rovaniemen Energian ja
Napapiirin Residuumin yhteinen EAKR –biokaasulaitoshanke
eteni ympäristövaikutusten
arvionselostuksen valmistumiseen syksyllä 2014. Selostus
koskee biokaasulaitoksen sijoittamista Alakorkalon alueelle.
Selostus oli nähtävillä 7.10.5.12.2014 ja siitä pidein
kaikille avoin edotuslaisuus
9.10.2014 Rovaniemellä Lapin
ammakorkeakoulun Borealis-salissa. Ympäristövaikutusten arvioinselostus on lueavissa yhön nesivuilla.
Hankkeessa suunnitellun laitoksen ympäristövaikutukset
arvioiin ympäristövaikutusten
arvioinmeneelystä annetun lain (YVA-laki, 468/1994)
ja – asetuksen (YVA-asetus,

713/2006) mukaisessa laajuudessa.

Taustaa
Tulevalla biokaasulaitoksella
on tarkoitus korvata nykyinen
lieeiden komposkäsiely
Alakorkalossa sekä biojäeen
käsiely ja varastoin Kuusiselän kaatopaikalla. Biokaasulaitoksella lieeistä ja biojäeistä
tuotetaan biokaasua energiakäyöön sekä maanparannusaineita muun muassa peltolannoieiksi.
Biokaasulaitoksen teknologioita
on vertailtu kuiva- ja märkämädätyksen välillä. Toinen käsielytavoista valitaan toteutusvaihtoehdoksi. Laitokselle haetaan
todennäköises ympäristölupaa kevään 2015 aikana.
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Lupahakemuksen arvioitu käsielyaika on noin kaksi vuoa,
joten rakennustyöt voitaisiin
aloiaa aikaisintaan vuonna
2017. Lopullisesta investoinnista päätetään ympäristölupaja investointukipäätöksien
jälkeen.
EAKR hankea edelsi samojen
toimijoiden yhteinen RENEWA
– selvitys vuonna 2011, jossa
yhteiskäsielyn toteuamista
selvitein. Vuonna 2012 valmistui suunnitelma lieeiden ja
biojäeiden käsielystä (Pöyry
Finland Oy, 2012).
Näissä kahdessa suunnitelmassa määritein mädäämölaitoksen sijoiumista ja
vertailin erilaisia jäeiden
käsielytapoja. Jälkimmäisen
suunnitelman perusteella
päädyin lieeiden, biojäeiden ja tuhkien yhteiskäsielyn
jatkosuunnieluun.

Keräyskierros- ja keräyspalvelut
Keräyskierrokset

vastaanotetaan sekä musa,
eä kirkkaita jäteöljyjä kotalouksien lisäksi yrityksiltä. JäteölNapapiirin Residuum järjes
jyihin ei sallita muita aineita.
edellisvuosien tapaan kotalouksille ja loma-asujille kolme Keräyksessä ei vastaanoteta
erilaista jäeiden keräyskierros- asoita, sillä keräys suoritetaan
ta: kiertävän jäeenkeräyksen, imuautolla. Asiakkaiden tulee
jäteöljyjen keräyksen ja vaaral- viedä itse tyhjät asat pois vastaanoopaikalta. Yli 200 litran
listen jäeiden keräyskierrokjäteöljyerille neuvoin vaihtoset kaikkien omistajakunen
ehtoises laamaan veloitukalueilla.
seton nouto Lassila & Tikanoja
Oyj:ltä.
Vuoden 2013 suosioon ei
vuonna 2014 keräyskierroksissa ylley. Keräyksistä saatujen Vaarallisista jäeistä
asiakaspalaueiden sekä kerä- eroon
yksiä ajavien urakoitsijoiden palaueiden perusteella laaditaan Keräys on tarkoiteu kotaloseuraavan vuoden aikatauluja. uksille ja mökkiläisille, yritysten
vaarallisia jäeitä keräyksessä
Kiertävä jäeenkeräys vei ei vastaanoteta. Keräys on
maksuton.
palvelua maakuntaan
Kiertävässä jäeenkeräyksessä
vastaanotetaan noin henkilöauton peräkärrykuormia seka- ja
rakennusjäteä (ei ruokajätettä) sekä käytöstä poisteuja
sähkölaieita ja romumetallia.
Seka- ja rakennusjätekuormasta
peritään vastaanoomaksu,
metallit ja sähkölaieet voi tuoda keräykseen veloituksea.

Kierroksella vastaanotetaan
kaikenlaisia kodin tavanomaisia
vaarallisia jäeitä kuten: akut,
paristot, elohopealämpömiarit sekä muut elohopeapitoiset
jäeet, voiteluaineet, jäähdytys- ja jarrunesteet, suodamet, hapot ja emäksiset
pesuaineet (lipeät), torjunta- ja
kasvinsuojeluaineet, loisteputket ja energiansäästölamput,

Jäteöljylle oma keräys
Maksuomassa keräyksessä
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maalit, maalipurkit ja maalausvälineet, liimat, ohenteet,
liuomet, lakat, kit ja hartsit,
aerosoli- ja muut ponneainepakkaukset.
Lääkkeitä sekä sähkölaieita
(poislukien lamput) ei keräykseen vastaanoteta.

Joulukuusten keräys
Rovaniemellä järjestetään
vuosiain veloitukseton joulukuusten keräys 21 erillisellä
keräyspaikalla. Paikan tunnistaa
keräyksestä kertovasta kylstä, jonka viereen kuuset tulee
jäää. Joulukuusia vastaanotetaan veloituksea myös
Rovaniemen, Ranuan ja Pellon
jäteasemilla.
Keräyspaikat olivat käytössä
viime talvena 21.12.2014–
13.1.2015 klo 7.00 saakka,
jonka jälkeen kuuset noudein
Alakorkalon jäteasemalle.
Kuuset hyödynnetään hakkeena yhdessä risu- ja oksajäeen
kanssa energiantuotannossa.

Ekopisteet ja yhteiskeräyspisteet
Napapiirin Residuum ylläpi
toimialueellaan yli 90 ekopistettä, joihin kotaloudet ja mökkiläiset voivat tuoda asumisessa
syntyneestä jäeestä erotellut
paperit, lasit, kartongit ja metallit. Joillakin pisteillä kerätään
ainoastaan paperia. Ekopistepalvelut eivät ole yritysten
käyteävissä.
Vuoden 2014 aikana verkostoa
ei täydenney, mua pienimuotoista huoltotyötä tehin.
Rovaniemeläisten iloksi 15:
sta Rovaniemen ekopisteelle
ilmestyi UFF:n vaatekeräysasa
ekopisteen väliömään läheisyyteen.

Yhteiskeräyspisteet
Yhö pi yllä kunnan järjestämää jäeenkeräystä Rovaniemellä erikseen määrätyillä
alueilla sekä koko Ranuan

kunnan alueella.
Muilla alueilla Rovaniemellä
ja Pellossa oli käytössä
kiinteistöjen omistajien
järjestämä keräysjärjestelmä.
Pellon kunnan alueella yhö
tarjosi myös yhteiskeräyspisteverkoston kaua vakituisen
ja vapaa-ajan kiinteistöille
jätehuollon järjestämismahdollisuua kiinteistön haljan
järjestämän jäeenkeräyksen
rinnalla.
Yhteiskeräyspisteet ovat vuosimaksua maksavien vakituisten
asukkaiden ja mökkiläisten
käyöön tarkoiteuja sekajäeen ja marraskuun 2015
jälkeen polokelpoisen jäeen
keräilyasoita, joilla korvataan
kiinteistöjen omat jäteasat tai
kimppa-asan käyö. Yhteiskeräyspisteä käytetään siis
samaan tapaan kuin omaa

jäteasaa käyäisi.
Yhteiskeräyspisteä saavat
käyää vain ne taloudet, jotka
maksavat pisteen käytöstä.
Sopimukset pisteen käytöstä
tehdään Napapiirin Residuumin
kanssa.
Yhteiskeräyspisteeseen voi laittaa ne sekajäeet ja 1.11.2015
alkaen polokelpoiset jäeet,
joita ei voida lajielemalla ohjata kierräteäväksi tai hyötykäyöön.
Keräysasaan sopimaomat
jäeet, suuret sekajäte-erät
ja suuret jäte-esineet, kuten
huonekalut ym. tulee viedä
jäteasemalle.
Yhteiskeräyspisteet kunniain:
Rovaniemi 41 kpl
Ranua 20 kpl
Pello 8 kpl

UFF laajensi elo-syyskuun vaihteessa vaatekeräystään Rovaniemelle. Suurin osa keräysasoista tuli Rovaniemen
ekopisteiden yhteyteen. Vasemmassa kuvassa UFF:n ympäristöhuollon neuvoelija Taina Kallus Rovaniemen
Ekoa Arkeen -tapahtumassa 27.9.2014 kertomassa yhdistyksen toiminnasta. Paikalla oli myös muita yhteistyökumppaneita ja ympäristöalan toimijoita kuten Napapiirin Kuljetus Oy.
Oikeanpuoleisessa kuvassa UFF:n keräyslaakko.
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Napapiirin Residuum tuoaa monenlaisia neuvontamateriaaleja muun muassa jäeensynnyn ehkäisyyn.
Vasen kuva sosiaalisessa mediassa julkaistuun opasteuun kukkalapion tekoon.
Kuvassa oikealla asiakasneuvoja Hanna Granroth sekä edoaja Aila Kauppila Pellonkorjuu
tapahtumassa kesällä 2014.

Tiedotus ja neuvonta
arkisin klo 9-15 välisenä aikana.
Numeroihin tuli harvakseltaan
Viime vuoden aikana lähetein puheluita, mua kuitenkin arviolta saman verran kuin vuonna
lukuisia mediaedoeita sekä
2013. Kysymyksiä tuli paljon
yhöltä ilmestyi huh-toukomyös jäteasemille, kaatopaikuun vaihteessa asiakasleh
KomPos. Jäteopas jaein vuo- kalle sekä asiakaspalvelunumeroon.
sien 2013-2014 vaihteessa.

Neuvontamateriaalit

Lajielu- ja kierrätysinfot

Vierailut

Erilaisia lajielu ja kierrätysinfo
-laisuuksia oli kaikkiaan 97
kappalea. Kaikkien osallistujien yhteenlaskeu lukumäärä
on 3128 henkilöä.

Toimipisteissä järjestein
opasteuja tutustumiskäyntejä.
Neuvontapalveluista lähetetin vuoden aikana kaksi kertaa
kirje kaikille Pellon, Ranuan ja
Rovaniemen peruskouluille ja
päiväkodeille.

Sähköinen neuvonta sekä
neuvontanumerot

Media

Yhön nesivuja sekä facebook -sivua päivitein tarpeen
mukaan. Neuvontaa harjoitetin niin ikään sähköpostse
osoieessa neuvonta@residuum.ﬁ sekä asiakaspalvelu@
residuum.ﬁ.

Medialle lähetein sähköpostse edoeita yhön median
jakelulistan mukaisille vastaanoajille. Yhön toimintaa koskevat lehleikkeet säästein
viime vuosien tapaan.

Kotalouksien ja yritysten jäteneuvontanumerot palvelivat

Vuoden 2014 aikana yhöllä oli
koko vuoden miainen radio-
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mainoskampanja Radio city
Rovaniemen ja Iskelmä Rovaniemen kanavilla.
Touko-kesäkuussa 2014 toistetin vuonna 2013 valmisteua
mainosta MTV3 aluemainoksena Kaappaus keiössä
-ohjelman yhteydessä sekä
huomenta Suomi -ohjelma mainoskatkoilla.
Residuumin Ekokiepistä sekä
tempauksista kuten Tuikkujahdista kerroin useita kertoja
radiossa ja paikallislehdissä.
Residuum os yhteensä noin
10 kpl maksullista ilmoituslaa.
Käytössä olleita lehä olivat
Kuriiri -leh Ranualla, Meän
Tornionlaakso Pellossa sekä
Lappilainen, Uusi Rovaniemi ja
Lapin Kansa lehdet Rovaniemellä.
Eri medioiden edustajat haastaelivat useita kertoja toimitusjohtajaa ja henkilöstöä.

Jätemäärät
35000

Kuusiselän kaatopaikka

32355
30961

30000

29172
27365

23551

25000

22141

24698

21496

2014

20000

2013
2012
2011

15000

10000
6425

7096

7189,39

5532

5000

0

Kaatopaikalle loppusijoitettua jätettä

Josta sekajätettä

ja rakennusjätettä

Sähkö- ja elektroniikkaromu, koko toimialue [t/a]
yhteensä v. 2014 697 tonnia

282
272
265

Suuret kodinkoneet

268

134
125
124

Kylmälaitteet

153

2014
2013

126
129
132

Kuvaputkilaitteet

2012

2011

123

ICT- ja valaisinlaitteet

87
96

113

32
32
33
26

Pienser

0

50

100

150

10

200

250

300

6000

5781

JÄTEASEMIEN HYÖTYJÄTTEET
[tonnia/vuosi]

5000

4000
3254

2014
2013

2822

3000

2012
2011
2139
2000

1000

895

754

652
367

0

Betonijäte

1400

285

350 332

324

Tiilijäte

739

671

281 290

Metalliromu

88 94 138 140
Risu- ja oksajäte,
kuorma á 100 kg

Puutarhajäte,
kuorma á 100 kg

Puhtaat kannot ja
juuret

EKOPISTEILLÄ VASTAANOTETUT
[tonnia/vuosi]

1301 1286

1200

1301
1192
1127
1051

1095
1041

1000

800

2014
2013
2012
2011

600

400

200

124

109

114

145,32 150

133

102 117
55,1

0

Keräyspaperi

Keräyslasi

Keräyskartonki

44

43

28

Pienmetalli

Jäteasemilla ja kiertävissä keräyksissä kerättyjä
vaarallisia jätteitä 2012-2014, tonnia/vuosi
80

72,3
68

70

Kaikki muut vaaralliset jätteet paitsi SER v. 2014
yhteensä 375 tonnia, josta kestopuuta 190 t
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Tunnuslukuja
Tilikaudella 2014 tehin kirjanpitolakiin, jätelakiin ja Kuusiselän kaatopaikan ympäristölupaan perustuva pakollinen
varaus, jolla yhö huolehi
aikanaan Kuusiselän kaatopaikan käytöstä poistamisesta ja
sen jälkeisistä hoito- ja ylläpitokustannuksista.

Varaus on määritey kaatopaikan käyöiän, sekä sen jälkeisen ympäristöluvassa määrätyn
jälkihoitovelvoieen mukaises. Varauksen suuruudeksi
yhön hallitus ja lintarkastaja
hyväksyivät 7,51 € jokaista Kuusiselän kaatopaikalle loppusijoiteua jätetonnia koh.

Tilikauden aikana Kuusiselän
kaatopaikalle loppusijoitein
29.172 tonnia jäteä. Vuodelle
2014 varauksen suuruudeksi
muodostui 219.100 euroa.
Jätemaksutaksaa muutein
vuoden 2014 alussa. Liikevaihto
kasvoi edellisvuodesta
525 861 euroa, eli 10,6 %.

Vuosi 2013

vuosi 2014

4.943 811 €

5.469 672 €

Voio verojen ja varauksen jälkeen

168 905 €

459 600 €

Suunnitelman mukaiset poistot

-750 937 €

746 545 €

-1.337 510 €

1.459 679 €

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-67 781 €

-54 277 €

Bruoinvestoinnit

449 000 €

969 838 €

Omavaraisuusaste =

24,6 %

31,8 %

Maksuvalmius (CR) =

0,6

0,7

Liikevaihto

Jätevero valolle

Alakorkalon jäteaseman ensimmäisen vaiheen laajennustöitä tehin kesäkuusta marraskuun loppuun 2014.
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Vaikka pääpaino Napapiirin Residuumin toiminnassa onkin omistajakunen asukkaiden jätehuoltopalveluiden
tuoaminen, löytyy aikaa myös peruskoululaisille suunnatun tuikkujahdin järjestämiseen sekä henkilöstön ja
toimitusjohtajan kouluamiseen. Vasemassa kuvassa tuikkujahdin 2013-2014 keräyksen saldoa.
Oikea kuva Jätehuollon Energiapäiviltä.

Rahoituslaskelma
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Tase

14

Tase
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Tilinpäätös
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Napapiirin Residuum Oy
Jätehuoltoa Pello- Ranua- Rovaniemi alueella
www.residuum.fi

Alakorkalon jäteasema

Pellon jäteasema

Ranuan jäteasema

Betonie 1, Rovaniemi
p. 0207 120 232
avoinna arkisin klo 7-17

Kolarine 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

Kaatopaikane 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

Kuusiselän kaatopaikka
p. 0207 120 231,
avoinna arkisin klo 9-15

Toimisto
Betonie 3, Rovaniemi
Asiakaspalvelu p. 0207 120 230,
Jäteneuvonta p. 0800 120 230
avoinna arkisin klo 9-15
asiakaspalvelu@residuum.ﬁ,
neuvonta@residuum.ﬁ

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

