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Vasemmassa kuvassa Oulun Energian toimitusjohtaja Juhani Järvelä ja Napapiirin Residuumin toimitusjohtaja
Juha Torvinen allekirjoiamassa sopimusta jäeenpoltosta 8.10.2015.
Kuvassa oikealla Alakorkalon jäteasema lokakuussa 2015

Yleiskatsaus vuodesta 2015
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 kunen kanssa tehtyjen sopimusten mukaises.
Jätehuoltopalveluja tuotein
tasapuolises omistajakunen
alueella. Palveluja on kehitey
yhön laaman strategian mukaises. Jätehuollon toiminnan
muutos toteutein suunnitelman mukaan siten, eä polo-

kelpoisen jäeen kuljeaminen
aloitein 1.11.2015 kaikilta
jäteasemilta Oulun Ekovoimalaitokselle.
Samaan aikaan Alakorkalon
jäteasemalla aloitein syntypaikkalajielemaoman jäeen
lajielutoiminta. Ennen toiminnan muuamista Alakorkalossa
parannein liikennejärjestelyjä
sekä rakennein uusi jäeen
kuormauskatos ja lajieluhalli.
Lisäksi Alakorkaloon hankiin
uusi autovaaka sekä rakennetin kierrätysjäeille terminaaliloja.

opastein laadiujen suunnitelmien mukaan. Jätehuollon
etoisuudesta huolehdiin
mm. julkaisemalla keväällä
yhön asiakasleh -Kompos,
läheämällä ajankohtaiskatsauksia sekä edoeita medialle
ja asiakkaille. Jäeiden lajittelusta, kierräämisestä sekä
yhön palveluista pidein
vuoden aikana n. 103 kpl neuvontalaisuuksia.

Yhön liikevaihto oli 5,7 M€ ja
toiminnallinen tulos 0,38 M€
likaudella 2015. Yhön omavaraisuus säilyi hyvällä tasolla,
ollen vuoden lopussa 31. KaaJäeiden uudet lajieluohjeet topaikan jälkihoitovaraukseksi
likaudelta kirjain linpäälaadiin, toiminnan muutoksista edotein sekä asiakkaita tökseen 239.449 €.
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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 2015
omistajakunensa alueella
hyötyjätehuollon ja vaarallisten
jäeiden jätehuollon järjestämisestä, hyötykäyöön
kelpaamaomien jäeiden
loppusijoiamisesta sekä
neuvonnasta ja edoamisesta.

STRATEGIA 2012 - 2017
Arvot: Asiakaslähtöisyys, Kunnioitus,
Rohkeus kehiyä, Taloudellisuus
Missio: Kehiyvää ympäristönhuoltoa Lapissa - Ekoa Arkeen!
Visio: Rohkeas kehiävä, luoamusta heräävä ja
vakavarainen jätehuollon akivinen toimija
Lapin alueella

Kuvassa Ranuan jäteasemalla käynyt
vierailijaryhmä helmikuussa 2015.

Henkilöstö
Yhön palveluksessa olevien
työntekijöiden määrä nousi
vuoden 2014 takaisesta 10
työntekijästä 11 työntekijään.
Jäeenpoloon siirtymisen
myötä työtehtäviä jaein uudelleen ja vuoden aikana muun
muassa kohdennein yhden
työntekijän työpanos ekopisteiden ja yhteiskeräyspisteiden
huoltoon. Alakorkalon jäteasemalla työskentelee 7 työntekijää ympäri vuoden.
Hallinnon väki on pysynyt
samana, 4 työntekijää sekä
toimitusjohtaja.
Kesäaikana apuna toimi yhteensä neljä kesätyöntekijää

Alakorkalon jäteasemalla sekä
Kuusiselän kaatopaikalla. Kaatopaikalla kestyöntekijöiden
työt painouivat kaatopaikan
jätetäyöalueen ulkopuolisten
alueiden roskien keruuseen.
Yhö huoleh vuoden aikana
henkilöstön hyvinvoinnista
tukemalla vapaa-ajan toimintaa Kunto- ja kuluuriseteleillä
sekä yhteisellä pikkujoulun
vietolla.
Henkilöstöä koulutein muun
muassa JLY:n ja Ekokemin koulutuksilla. Kolme työntekijää
suori SYKLI:n oppisopimuskoulutusta sekä yksi työntekijä
opiskelee työnohessa Lapin
ammakorkeakoulussa valmis-
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taen opinnäyeensä Napapiirin
Residuumille.
Työntekijöiden työtehtäviä
seurain ja kartoitein edellisvuoden tapaan henkilökohtaisilla tuloskorteilla ja tehtävänkuvauksilla.
Tuloskorn tavoieista ja
toteutumisista keskustelin
talousarvion hyväksymisen
jälkeen vuosikellon mukaises
käytävien kehityskeskustelujen
yhteydessä.
Toiminnan kehiämiseksi ja
sisäisen edonkulun ylläpitämiseksi hallinnon viikkopalavereista laadiin ja lähetein koko
henkilöstölle muisot.

Organisaao
HALLITUS

TOIMITUSJOHTAJA

Tiedottaja

Toimistosihteeri

Asiakasneuvoja

75 jätehuolto-

SuunnitteluS
päällikkö

työntekijää

Yhön hallitus 2015
Rovaniemi:
Mika Kansanniva, hallituksen pj. Taru Palokangas
Juha Torvinen, toimitusjohtaja
Teijo Penders, varapj.
Aila Kauppila, hlöstön edustaja
Simo Rahtu
18.9.2015 saakka
Liisa Helin

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 siirryin jäeenpolttoon 2015 marraskuussa. Muutos aiheu suuria muutoksia
erityises Alakorkalon jäteaseman ja Kuusiselän kaatopaikan toiminnoissa. Asukkaissa
muutos herä ymmärreäväs
paljon kysymyksiä ja epäetoisuua.

Suurimmat investoinnit tapahtuivat Alakorkalon jäteasemalla,
johon valmistui kuormauskatos polokelpoiselle jäeelle
sekä lajielulat sellaisenaan
poloon soveltumaomille
sekä muille lajielemaomille
jäeille. Jäteasemalle lisäin
myös toinen ajoneuvovaaka.

Kaatopaikan toiminta supistui
oleellises marraskuussa 2015,
jolloin kaatopaikan aukioloajoiksi jäi ke ja to klo 9-15.
Kotalousasiakkaat pyritään
jatkossa ohjaamaan suoraan
jäteasemille. Kaatopaikan
palvelut on tarkoiteu yritysasiakkaille.

Kuvassa vasemmalla Alakorkalon jäteasemalle rakennetun polokelpoisen jäeen kuormauskatoksen pohjarakenteita kesällä 2015. Kuvassa oikealla kuormauskatos valmiudessa ensimmäisen kuorman lähtöön 2.11.2015.
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Kuvassa ylhäällä vasemmalla Alakorkalon jäteasemalle kesällä 2015 valmistuneet pakkauslasin
ja pienmetallin terminaalit. Ylhäällä oikealla Asko
Viitala ja Mauri Hakso Desa Oy:stä sekä Napapiirin
Residuumilta Seppo Asumaa, Juha Torvinen ja Aila
Kauppila katsomassa Alakorkalon jäteasemalle asenneua toista ajoneuvovaakaa.
Vasemassa kuvassa ensimmäinen lajielemaoman
jäeen kuorma vastaanotein Alakorkalon
jäteaseman lajieluhalliin 2.11.2015.

Kuvassa Kuusiselän kaatopaikan
aumakomposa aamuauringossa.

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.
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Kaatopaikan ja jäteasemien toimintaa ja sen vaikutuksia ympäristöön tarkkaillaan jatkuvas
useilla vesinäyeillä pohjavesiputkista, pintavesikohteista ja
jätevedenpuhdistamolta.

Keräyskierros- ja keräyspalvelut
Keräyskierrokset
Napapiirin Residuum järjes
edellisvuosien tapaan kotalouksille ja loma-asujille kolme
erilaista jäeiden keräyskierrosta: kiertävän jäeenkeräyksen,
jäteöljyjen keräyksen ja vaarallisten jäeiden keräyskierrokset kaikkien omistajakunen
alueilla.

Kiertävä jäeenkeräys vei
palvelua maakuntaan
Kiertävässä jäeenkeräyksessä
vastaanotein noin henkilöauton peräkärrykuormia seka- ja
rakennusjäteä (ei ruokajätettä) sekä käytöstä poisteuja
sähkölaieita ja romumetallia.
Seka- ja rakennusjätekuormasta
periin vastaanoomaksu, metallit ja sähkölaieet sai tuoda
keräykseen veloituksea.

Vaarallisista jäeistä
eroon

Joulukuusten keräys

Rovaniemellä järjestein edellisvuosien tapaan maksuomat
Keräys on tarkoiteu kotalouksille ja mökkiläisille, yritysten joulukuusten keräyspaikat. 21
erillistä kuusenkeräyspaikkaa
vaarallisia jäeitä keräyksessä
ei vastaanoteu. Keräys järjes- merkiin keräyksestä kertovalla kylteillä, jonka viereen
tetään jätehuollon perusmakkuuset tuli jäää. Joulukuusia
sujen tuotoilla.
vastaanotetaan kotalouksilta
maksua myös Rovaniemen,
Kierroksella vastaanotein
kaikenlaisia kodin tavanomaisia Ranuan ja Pellon jäteasemilla.
vaarallisia jäeitä poislukien
lääkkeet. Sähkölaieiksi luoki- Keräyspaikat olivat käytössä
viime talvena 21.12.2015–
teltavista jäeistä ainoastaan
energiansäästö- ja loisteputki- 12.1.2016 klo 7.00 saakka,
lamppuja sai tuoda keräykseen. jonka jälkeen kuuset noudein
Alakorkalon jäteasemalle.

Jäteöljylle oma keräys
Maksuomassa keräyksessä
vastaanotein sekä musa,
eä kirkkaita jäteöljyjä kotalouksien lisäksi yrityksiltä. Jäteöljyihin ei sallita muita aineita. Yli
200 litran jäteöljyerille neuvotin vaihtoehtoises laamaan
veloitukseton nouto Lassila &
Tikanoja Oyj:ltä.
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Kuuset hyödynnetään hakkeena yhdessä risu- ja oksajäeen
kanssa energiantuotannossa.

Ekopisteet ja yhteiskeräyspisteet
Napapiirin Residuumin toimialueella on yli 90 ekopisteä,
joihin kotaloudet ja mökkiläiset voivat tuoda asumisessa
syntyneestä jäeestä erotellut
paperit, pakkauslasit, kartongit
ja metallit. Joillakin pisteillä
kerätään ainoastaan paperia.
Ekopistepalvelut eivät ole yritysten käyteävissä.
Vuoden 2015 aikana verkostoa
ei täydenney, mua huoltotöihin ja palvelun edotukseen
on panosteu kohdentamalla
yhden työntekijän täysi työpanos.

pakkauslasin keräys alkoi
1.5.2015
Ekopisteiden lasinkeräys muuttui pakkausjäeen tuoajavastuun myötä. Rovaniemen,
Ranuan ja Pellon alueen ekopisteillä siirryin keräämään
ainoastaan kuluajien pakkauslasia, jonka lajieluohjeistus
tuli suoraan tuoajayhteistö
Rinki Oy:ltä.

Yhteiskeräyspisteet

Yhö pi yllä kunnan järjestämää jäeenkeräystä Rovaniemellä erikseen määrätyillä
Ekopistevastaava ylläpitää
yhön nesivuilla omaa blogia alueilla sekä koko Ranuan
ekopisteillä ja yhteiskeräyspis- kunnan alueella.
teillä tekemistään huomioista. Muilla alueilla Rovaniemellä
Blogin tarkoituksena on edistää ja Pellossa oli käytössä
pisteiden parempaa käyöä ja kiinteistöjen omistajien
järjestämä keräysjärjestelmä.
puhtaampaa ympäristöä.
Ekopisteiden ja yhteiskeräyspisteiden parempaan käytettävyyteen panostein myös
tehostamalla pisteiden kameravalvontaa ja aloiamalla väärinkäytöksien laskuaminen.

Pellon kunnan alueen yhteiskeräyspisteverkosto palvelu poistui Residuumilta vuoden 2015
lopulla. Pisteiden vuokraukseen
solmiin sopimus paikallisen
yriäjän kanssa.

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.

EEnsimmäisenä
i
äi ä vasemmalla
ll kkuva P
Poh
hmolammen
l
ekopisteestä
k i
äR
Rovaniemellä.
i
llä Pi
Piste on ollut
ll väärinkäytösten
ää i kä ö
kohk h
teena. Kuvassa keskellä yhteiskeräyspisteille asennetut polokelpoisen jäeen lajieluohjeet. Oikeanpuoleisessa
kuvassa näkyy ekopisteiden jäteasoihin asennetut metallikoukut kierrätyskasseille, joa pisteillä asioiminen ja
asoiden käyö helpouisivat.
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Kuvassa oikealla edoaja Aila Kauppila sekä
asiakasneuvoja Hanna Granroth kertomassa
jäeenpoloon siirtymisestä Rovaniemen
Wanhoilla Markkinoilla elokuussa 2015.

Tiedotus ja neuvonta
Neuvontamateriaalit
Vuoden 2015 aikana lähetetin useita mediaedoeita.
Yhöltä ilmestyi huh-toukokuun vaihteessa asiakasleh
KomPos sekä jäeenpoloon
kohdenneu ﬂyeri, jota jaein
mm. tapahtumissa. Uusi jäteopas valmistui sopivas vuosien
2015-2016 vaihteeseen, joa
jäeenpoloon siirtymisen
jälkeen oli käyteävissä tuoretta etoa.

päivitein tarpeen mukaan.
Neuvontaa harjoitein niin
ikään sähköpostse osoieessa
neuvonta@residuum.ﬁ sekä
asiakaspalvelu@residuum.ﬁ.

jakelulistan mukaisille vastaanoajille. Yhön toimintaa koskevat lehleikkeet säästein
viime vuosien tapaan.

Vuoden 2015 aikana yhölKotalouksien ja yritysten jälä oli koko vuoden miainen
teneuvontanumerot palvelivat radiomainoskampanja Radio
arkisin klo 9-15 välisenä aikana. Kajauksessa.
Numeroihin tuli loppuvuodesta
selväs enemmän puheluita
Syksyllä 2015 pyöritein
kuin muun vuoden aikana, mikä päiviteyä tv -mainosta, joka
kertoo neuvonnan kasvavasmuistueli katsojia jäeenpoltta tarpeesta jäeenpoloon
toon siirtymisestä MTV3 kanasiirtymisen myötä. Kyselyitä esi- van alueellisena mainontana
Lajielu- ja kierrätysinfot tein paljon myös jäteasemille, Lapissa.
kaatopaikalle sekä asiakaspalvelunumeroon.
Residuumin tempauksista ja
Erilaisia lajielu- ja kierrätysjäeenpoloon siirtymisestä
info -laisuuksia sekä tutuskerroin useita kertoja radiosVierailut
tumiskäyntejä jäteasemille
sa ja paikallislehdissä.
oli kaikkiaan 103 kappalea,
joissa tavoitein arviolta 3714 Toimipisteissä järjestein
opasteuja tutustumiskäyntejä. Residuum os yhteensä noin
henkilöä.
10 kpl maksullista ilmoituslaa.
Neuvontapalveluista lähetetSähköinen neuvonta sekä in vuoden aikana kaksi kertaa Käytössä olleita lehä olivat
Kuriiri -leh Ranualla, Meän
kirje kaikille Pellon, Ranuan ja
neuvontanumerot
Tornionlaakso Pellossa sekä
Rovaniemen peruskouluille ja
Lappilainen, Uusi Rovaniemi ja
päiväkodeille.
Yhön nesivut uusiin kokoLapin Kansa lehdet Rovaniemelnaan vastaamaan erilaisten molä.
Media
biililaieiden näyöjä. Uudet
nesivut skaalautuvat laieen
Eri medioiden edustajat haasnäytön mukaan responsiivises- Medialle lähetein sähköpos- taelivat useita kertoja toimitse edoeita yhön median
. Twier- ja Facebook -sivuja
tusjohtajaa ja henkilöstöä.
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Jätemäärät
29 172

30 000

Kuusiselän kaatopaikka, t/a

27 365
26 526

25 000
22 141
21 496
20 374
20 000

2015
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2014
2013
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Kaatopaikalle
loppusijoitettua jätettä

Josta sekajätettä

ja rakennusjätettä

ja erityisjätettä.

Jätteen polttoon

Sähkö- ja elektroniikkaromu, koko toimialue, t/a
yhteensä v. 2015 624 tonnia
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Suuret kodinkoneet
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Jäteasemilla ja kiertävissä keräyksissä kerättyjä
vaarallisia jätteitä vv 2012- 2015, t/a.
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Vuonna 2015 kerättiin kaikkiaan
1 428 tonnia vaarallisia jätteitä
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5

6

6

8
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Kiinteä öljyinen
jäte

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 9,03 € jokaista Kuusiselän kaatopaikalle loppusijoiteua jätetonnia koh.

Liikevaihto

Vuosi 2015

vuosi 2014

5.726 460 €

5.469 672 €

150 159 €

459 600 €

-848 054 €

746 545 €

-1.388.594 €

-1.459 679 €

-41 614 €

-54 277 €

1.150 000 €

969 838 €

31,1 %

31,8 %

1,3

0,7

Voio verojen ja varauksen jälkeen
Suunnitelman mukaiset poistot
Jätevero valolle
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
Bruoinvestoinnit
Omavaraisuusaste =
Maksuvalmius (CR) =

Tilikauden aikana Kuusiselän
kaatopaikalle loppusijoitein
26.526 tonnia jäteä. Vuodelle
2015 varauksen suuruudeksi
muodostui 239.449 euroa.
Jätemaksutaksaa muutein
vuoden 2015 alussa. Liikevaihto
kasvoi edellisvuodesta
256 000 euroa, eli 4,7 %.
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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 6-17

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 ke ja to 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.

