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Jatkuvasti kehittyvä arktisen kiertotalouden toimija
Napapiirin	Residuum	Oy	on	jätehuollon	ammatti-
lainen,	joka	palvelee	Rovaniemen	kaupungin	sekä	
Pellon	 ja	 Ranuan	 kuntien	 asukkaita,	 loma-asujia	
sekä	yrityksiä.	

Yhtiö	 vastaa	 omistajakuntiensa	 alueella	 hyöty-
jätehuollon	 ja	 vaarallisten	 jätteiden	 jätehuollon	
järjestämisestä,	 hyötykäyttöön	 kelpaamattomien	
jätteiden	 loppusijoittamisesta	 sekä	 neuvonnasta	
ja	tiedottamisesta.

STRATEGIA 2018–2022
Arvot:	 	Asiakaslähtöisyys,	Kunnioitus,
	 	Taloudellisuus,	Rohkeus	kehittyä.

Missio: Ekoa	Arkeen!

Visio:		 Rohkeasti	kehittävä,	luottamusta	herättävä
	 ja	vakavarainen	jätehuollon	aktiivinen	toimija
	 Lapin	alueella.

Maisemaa Pellon Lampsijärven ekopisteeltä.



Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2017
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Napapiirin	Residuum	Oy:ssä	 vuosi	 2017	 toteutui	
laadittujen	 suunnitelmien	 ja	 tavoitteiden	 mu-
kaisesti.	Liikevaihto	kasvoi	yli	13	%	siitäkin	huoli-
matta,	 että	 hintoja	 ei	 edellisvuodesta	 korotettu.	
Jätemäärät	lisääntyivät,	mikä	johtui	edellisvuotta	
paremmasta	yleisestä	 taloustilanteesta	 ja	 lisään-
tyneestä	matkailusta	toiminta-alueella.	Tilikauden	
tulos	oli	hyvä	ja	siitä	tehtiin	varauksia	ympäristö-
luvan	mukaisia	jälkihoitovelvoitteita	varten.	

Yhtiön	 toimintaa	 kehitettiin	 laaditun	 strategian	
mukaisesti	 keskittämällä	 palvelut	 lähelle	 jätteen	
syntypaikkaa.	Alakorkalon	jäteaseman	toimintaan	
suunniteltiin	lisättäväksi	myös	biojätteen	ja	neste-
mäisten	 jätejakeiden	 vastaanottopaikka.	 Alakor-
kalon	 jäteaseman	 läheisyydestä	 vuokrattiin	 uusi	
jätteiden	hyöty-	ja	käsittelyalue,	jonka	suunnittelu	
ja	rakentaminen	aloitettiin.	Uusiutuville	ja	lisään-
tyville	 toiminnoille	 sekä	 lisääntyville	 jätteen	vas-
taanottomäärille	 jätettiin	ympäristölupahakemus	
toimintavuoden	lopussa.	

Jätteen	kaatopaikkasijoitus	väheni	edellisvuodes-
ta	noin	30	%,	kun	kaatopaikalle	toimitettava	jäte	
käsiteltiin	 ja	 lajiteltiin	 Alakorkalon	 jäteasemalla	
sen	sijaan,	että	kuormat	olisi	 viety	suoraan	Kuu-
siselän	 kaatopaikalle.	 Jäteasemalla	 tapahtuvas-
sa	 lajittelussa	 jätteestä	 saatiin	 aikaisempaa	 syn-
typaikkalajittelua	 paremmin	 eroteltua	 hyöty-	 ja	
kierrätysmateriaalit.	 Kuusiselän	 kaatopaikkaa	 ke-
hitettiin	 uusiutuvan	 energian	 tuotantoalueena.	
Alueella	hyödynnetään	kaatopaikkakaasua	 ja	au-
rinkoenergiaa	sekä	kaavoitetaan	tuulivoimaa	var-
ten	osayleiskaavaa.

Jätehuollon	lähiajan	haasteisiin	lukeutuvat	hyväk-
sytyn	jätelain	ja	-asetusten	sekä	hankintalain	uu-
distukset,	joiden	vaikutukset	näkyvät	toiminnassa	
siirtymäaikojen	 jälkeen.	 Uusi	 laki	 tuo	mukanaan	
uudistuksia	 toimialuerajauksiin	 kunnallisen	 jäte-

huollon	 toimintaympäristössä.	 Tuottajavastuun	
laajeneminen	 kaikkiin	 pakkauksiin	 ja	 syntypaik-
kalajittelun	 muut	 tavoitteet	 tarjoavat	 yhtiölle	
mahdollisuuden	kehittää	palveluliiketoimintaansa	
valmiiden	palvelukonseptien	kautta.	Rovaniemen	
kaupungin	 strateginen	 tavoite	 edistää	 kiertota-
loutta	 ja	hakeutuminen	 kiertotalouden	edelläkä-
vijäkunnaksi	 on	 aktivoinut	myös	muut	 konserni-
yhtiöt	 ponnistelemaan	 kiertotaloustavoitteiden	
hyväksi.	 Tavoitteena	 on	 suunnitella	 ja	 rakentaa	
Alakorkalon	alueelle	yhteinen	kiertotalouspuisto,	
jonne	eri	uusiomateriaalit	kerätään	ja	jalostetaan	
uudelleenkäyttöä	varten.

Tulevaisuudessa	 Residuumin	 asiakkaiden	 tulee	
aikaisempaa	 kattavammin	 lajitella	 jätteensä	 nii-
den	 syntypaikalla.	 Polttokelpoisesta	 jätteestä	 on	
aikaisempaa	tarkemmin	saatava	pois	kierrätysma-
teriaalit.	 Kierrättämällä	 nykyistä	 tehokkaammin	
erityisesti	 muovia,	 lasia,	 metallia	 ja	 biojätettä,	
voisi	lähiajan	kierrätystavoite	täyttyä.	Lähitulevai-
suudessa	on	suunniteltava	myös	 tekstiileille	 syn-
typaikkalajittelu	ja	kattavampi	erilliskeräys.

Vuonna 2017 suurin osa Napapiirin Residuumin toimi-
alueella syntyvistä jätteistä päätyi energiahyötykäyttöön, 
eli Laanilan ekovoimalaitokselle poltettavaksi. Kaatopaik-
kajätteen määrä väheni kolmanneksella vuoteen 2016 
verrattuna. Materiaalihyötykäytön osuutta pyritään jatku-
vasti kasvattamaan.

42 %

52 %

6 %

Hyötykäyttö / Loppusijoitus, Residuum 
2017

Materiaalihyötykäyttöön

Energiahyötykäyttöön

Kaatopaikalle



Yhtiö	 on	 perustettu	 14.12.2001	 ja	merkitty	 kaupparekisteriin	 5.2.2002.	
Osakkaina	ovat	Rovaniemen	kaupunki	sekä	Pellon	ja	Ranuan	kunnat.	
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Yhtiön hallitus 2017
Pello:
Esa	Rautio

Ranua:
Risto	Niemelä

Rovaniemi:	
Mika	Kansanniva,	hallituksen	pj. 
Teijo	Penders,	hallituksen	varapj. 
Simo Rahtu 
Taru Palokangas
Sirpa-Heleena	Kunnari-Hietanen 
Juha	Torvinen,	toimitusjohtaja 
Seppo	Asumaa,	henkilöstön	edustaja

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	€

Hallitus

Toimitusjohtaja

Suunnittelu-
päällikkö

Toimisto-
sihteeri Asiakasneuvoja Tiedottaja Jäteaseman

hoitaja
Kaatopaikan

hoitaja

4 jätehuolto-
työntekijää

Ekopiste-
vastaava

Organisaatiorakenne

Omistajakuntien osakkeiden jakautuminen

Jätehuolto-
työntekijä



Kunnallisen jätehuollon toimijat

Yhtiön	 palveluksessa	 oli	 vuonna	 2017	 toimitus-
johtajan	 lisäksi	 11	 työntekijää.	 Hallinnon	 väki,	
neljä	 työntekijää	 ja	 toimitusjohtaja,	 pysyi	 muu-
ten	 samana,	 mutta	 tiedottajan	 äitiyslomasijai-
nen	 (31.7.2017	 alkaen)	 aloitti	 perehdytysjakson	
työtehtäviinsä	3.7.2017.	Marraskuussa	2017	Ala-
korkalon	 jäteaseman	Ekokieppiin	 palkattiin	mää-
räaikainen	työntekijä	opastamaan	asiakkaita.	Kaa-
topaikan	henkilöstössä	ei	tapahtunut	muutoksia.	

Kesällä	2017	Alakorkalon	jäteasemalla	toimi	apu-
na	kaksi	kesätyöntekijää.	Toinen	heistä	toimi	kas-
sahenkilönä	vaakarakennuksella	 ja	toinen	vastasi	
piha-alueiden	 siisteydestä.	 Kaatopaikalla	 kolme	
kesätyöntekijää	 siivoamassa	 kaatopaikan	 ulko-
puolista	aluetta	6	viikkoa.	

Henkilöstö
Yhtiö	huolehti	vuoden	aikana	henkilöstön	hyvin-
voinnista	 tarjoamalla	 liikunta-	 ja	 kulttuuriedun,	
lounasedun	sekä	yhteisen	pikkujouluillan	jääkiek-
ko-ottelun	parissa.

Henkilöstöä	 koulutettiin	 muun	 muassa	 Suomen	
Kiertovoima	 Oy:n	 koulutuksilla.	 Yksi	 työntekijä	
suoritti	kaksivuotista	esimiesvalmennusta	”Työhy-
vinvointi	ja	tuottavuus	Lapissa”.	

Työntekijöiden	työtehtäviä	seurattiin	ja	kartoitet-
tiin	henkilökohtaisilla	tuloskorteilla	ja	tehtävänku-
vauksilla.	Tuloskortin	tavoitteista	ja	toteutumisista	
keskusteltiin	 talousarvion	 hyväksymisen	 jälkeen	
kehityskeskustelujen	 yhteydessä.	 Toiminnan	 ke-
hittämiseksi	ja	sisäisen	tiedonkulun	ylläpitämisek-
si	hallinnon	viikkopalavereista	 laadittiin	muistiot,	
jotka	lähetettiin	koko	henkilöstölle.	
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Napapiirin	Residuumin	 toiminta	on	 jäteasemien,	
kaatopaikan	sekä	jätteiden	varastointi-	ja	käsitte-
lyalueiden	osilta	ympäristöluvan	alaista	toimintaa.	

Ympäristövaikutuksia,	 kuten	 jätevesien	 laatua,	
kaatopaikalla	muodostuvia	kaasuja,	alueiden	ros-
kaantumista	sekä	hajuhaittoja,	tarkkaillaan	jatku-
vasti.	

Yhtiö	 noudattaa	 toiminnassaan	 ympäristöluvissa	
määriteltyjä	 lupaehtoja,	 muuttuvaa	 lainsäädän-
töä	sekä	parasta	mahdollista	tekniikkaa.

Alakorkalon jäteasema
Jäteasemalle	 tuotujen	 jätteiden	 lajittelu	 kehittyi	
tehokkaammaksi	 johtaen	 kaatopaikalle	päätyvän	
jätteen	 määrän	 vähenemiseen	 noin	 kolmannek-
sella.

Maksuttomien	 hyötyjätteiden	 vastaanottopis-
teen,	 Ekokiepin,	 opasteet	 uusittiin	 ja	 keräyspaik-
koja	 järjesteltiin	uudelleen.	Vaarallisten	 jätteiden	
vastaanottoa	 varten	 rakennettiin	uusi	 katos.	Uu-
distukset	 Ekokiepissä	 selkeyttivät	 aluetta	 ja	 hel-
pottivat	näin	materiaalien	kierrättämistä.

Jäteaseman	 hyötyjätealuetta	 kehitettiin	 rakenta-
malla	uusia	alueita	sekä	uusi	tieyhteys,	 joka	ote-
taan	 käyttöön	 juhannuksena	 2018.	 Muuttuvia	
ja	 lisääntyviä	 palvelutoimintoja	 varten	 jätettiin	
aluehallintovirastolle	 ympäristölupahakemus.	

Ympäristövaikutukset ja kehitys
Jäteasemalla	 kehitettiin	 myös	 palveluiden	 auto-
matisointia	asentamalla	jäteasemalle	itsepalvelu-
maksupääte	asiakkaiden	asiointia	varten.	Maksu-
päätteen	käyttöönotto	ajoittuu	keväälle	2018.

Kuusiselän kaatopaikka
Kaatopaikalle	päätyvän	jätteen	määrä	väheni	noin	
30	%	vuoteen	2016	verrattuna.	Vuoden	2017	ai-
kana	 kaatopaikkajätettä	 sijoitettiin	 Kuusiselkään		
yhteensä	3082	tonnia.
Kuusiselän	kaatopaikan	huoltohallin	katolle	asen-
nettiin	 aurinkopaneelijärjestelmä,	 joka	 otettiin	
käyttöön	 kesäkuussa	 2017.	 Paneeleita	 on	 38	 kpl	
ja	niiden	yhteenlaskettu	pinta-ala	on	63	m²	ja	teho	
10,26	kWh.

Kuusiselän	 tuulivoimahankkeen	 osayleiskaavan	
valmisteluvaiheen	 kuuleminen	 oli	 syys-lokakuus-
sa	2017.	Tavoitteena	on	laatia	oikeusvaikutteinen	
osayleiskaava,	joka	mahdollistaa	uusiutuvan	ener-
gian	tuotannon	sekä	siihen	liittyvän	tiestön	ja	säh-
köverkoston	 rakentamisen	 Kuusiselän	 kaatopai-
kalle	ja	sen	ympäristöön.	Alueelle	on	suunniteltu	
seitsemästä	tuulivoimalasta	muodostuva	tuulivoi-
mapuisto,	jonka	teho	on	noin	20–29,5	MW.

Loppuvuodesta	 alueella	 tehtiin	 valmisteluja	 kaa-
topaikkakaasuja	 keräävän	 kaasupumppaamon	 ja	
niitä	polttavan	soihdun	asennusta	varten.	Pump-
paamo	 otettiin	 käyttöön	 marraskuussa,	 soihdun	
testikäyttö	alkoi	joulukuun	puolivälissä.

Kuusiselän kaatopaikan huoltohallin katolle asennetut 38 aurinkopaneelia lisäävät alueen energiaomavaraisuutta.



Kiertotalouden edelläkävijä
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Napapiirin	 Residuum	 oli	 mukana	 hakemassa	
Rovaniemen	 kaupungille	 kiertotalouden	 edel-
läkävijän	 statusta.	 Edelläkävijäkuntana	 Rova-
niemi	 sitoutuu	 muun	 muassa	 toteuttamaan	
valtakunnallisen	 jätesuunnitelman	 tavoitteita	
kierrättämällä	 vähintään	 55	 %	 yhdyskuntajät-
teistä,	hyödyntämällä	vähintään	70	%	rakennus-	
ja	purkujätteistä	materiaalina	sekä	vähentämäl-
lä	 jätemäärää	vuoteen	2020	mennessä	vuoden	
2000	 tasolle.	 Tavoitteet	 ovat	 globaalilla	 tasolla	
tarkasteltuna	kunnianhimoisia.

Napapiirin	 Residuum	 toteutti	 valtakunnalli-
sen	 jätesuunnitelman	 tavoitteita	 vuonna	 2017	
muun	muassa	edistämällä	puutarha-	 ja	betoni-
jätteen	hyötykäyttöä	sekä	jatkamalla	Kuusiselän	
kaatopaikka-alueen	 kaasujen	energiahyötykäyt-
tömahdollisuuksien	arviointia	erilaisten	mittaus-
ten	avulla.

Kompostoituneesta puutarhajätteestä ja hiekasta valmistet-
tiin multaa viheralueen perustamista varten.

Alakorkalon jäteaseman uuden hyötykäyttöalueen teiden ja 
alueiden rakentamisessa hyödynnettiin murskattua betonia 
noin 6 550 tonnia.

Rovaniemen kaupungin hakeutuminen kiertotalouden 
edelläkävijäkunnaksi on aktivoinut myös konserniyhtiöt 
ponnistelemaan kiertotaloustavoitteiden hyväksi. 

Kuusiselän 
kaatopaikalle

 asennettiin 
kaatopaikkakaasuja 

polttava soihtu.
Soihdun koekäyttö 

aloitettiin 
joulukuussa 2017.
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Napapiirin	 Residuum	 järjesti	 edellisvuosien	 ta-
paan	kotitalouksille	ja	loma-asujille	kolme	erilaista	
jätteiden	keräyskierrosta:	kiertävän	jätteenkeräyk-
sen,	jäteöljyjen	keräyksen	ja	vaarallisten	jätteiden	
keräyskierrokset	kaikkien	omistajakuntien	alueilla.

Kiertävässä jätteenkeräyksessä	 vastaanotettiin	
noin	kuution	eriä	sekalaisia	lajittelemattomia	jät-
teitä	 sekä	 käytöstä	 poistettuja	 sähkölaitteita	 ja	
romumetallia.	Metallit	 ja	 sähkölaitteet	 sai	 tuoda	
keräykseen	veloituksetta,	lajittelemattomasta	jät-
teestä	perittiin	jätetaksan	mukainen	maksu.

Kotitaloudet	 ja	 mökkiläiset	 saivat	 tuoda	 tavan-
omaiset	 vaaralliset	 jätteensä	 vaarallisten jättei-
den keräyskierrokselle	 veloituksetta.	 Yritysten	
vaarallisia	 jätteitä	 keräyksessä	 ei	 otettu	 vastaan,	
sillä	keräys	 järjestetään	 jätehuollon	perusmaksu-
jen	tuotoilla,	 jotka	kerätään	kiinteistöjen	omista-
jilta.

Maksuttomassa	 jäteöljyjen keräyksessä,	 johon	
saivat	 osallistua	 sekä	 kotitaloudet	 että	 yritykset,	
vastaanotettiin	 mustia	 ja	 kirkkaita	 jäteöljyjä.	 Jä-
teöljyihin	ei	sallittu	muita	aineita.	Yli	200	litran	jä-
teöljyerille	 neuvottiin	 tilaamaan	 vaihtoehtoisesti	
veloitukseton	nouto	Lassila	&	Tikanoja	Oyj:ltä.

Joulukuusten keräys
Pitkät	 perinteet	 omaava	maksuton	 joulukuusten	
keräys	 järjestettiin	 jälleen	 Rovaniemellä.	 Keräys-
paikat,	 jotka	 oli	 merkitty	 keräyksestä	 kertovilla	
kylteillä,	 olivat	 käytössä	 22.12.2017–15.1.2018	
klo	 7.00	 asti.	 Aiempien	 vuosien	 keräyspisteistä	
yksi	poistettiin	jättäen	kaupunkiin	yhteensä	20	ke-
räyspaikkaa.	 Kotitalouksien	 joulukuusia	 vastaan-
otettiin	 maksutta	 myös	 Rovaniemen,	 Ranuan	 ja	
Pellon	jäteasemilla.

Joulukuusia	kierrätettiin	yhteensä	11	460	kg.	Mää-
rä	oli	6	620	kg	vähäisempi,	kuin	vuodenvaihteen	
2016–2017	keräyksessä.	Kerätyt	kuuset	hyötykäy-
tettiin	 lähialueella.	 Rovaniemellä	 kerätyt	 kuuset	
päätyivät	hakkeeksi	ja	edelleen	Kuusiselän	kaato-
paikalle	biojätteiden	kompostoinnin	tukiaineeksi.

Keräyskierros- ja keräyspalvelut

Evakkotien-Konkelotien kuusenkeräyspiste 14.1.2018.

Kiertävä jätteenkeräys Lohinivan ekopisteellä 26.7.2017.

Ekopistevastaava Matti Kauppinen purkaa keräyskierrok-
sen SER-kuormaa. Kiertävässä jätteenkeräyksessä kerättiin 
v. 2017 yhteensä 5 560 kg sähkö- ja elektroniikkaromua.
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Napapiirin	Residuumin	toimialueella	on	yhteensä	102	ekopistettä,	joihin	kotitaloudet	ja	mökkiläiset	voivat	
tuoda	paperia,	pakkauslasia,	kartonkia	 ja	pahveja	sekä	metallia.	Muutamilla	ekopisteillä	kerätään	myös	
muovipakkauksia.	102:sta	ekopisteestä	48	kpl	on		vuokrattuina	Suomen	pakkauskierrätys	Rinki	Oy:lle	ja	54	
kpl	on	Napapiirin	Residuumin	omia	pisteitä,	jotka	täydentävät	toimialueen	ekopisteverkostoa.	

Ekopistepalvelut	ovat	vain	kotitalouksien	käytettävissä,	yritysten	tulisi	viedä	ekopisteille	soveltuvat	ma-
teriaalit	suoraan	jäteasemille.	Myös	kotitalouksissa	syntyvät	suuret	materiaalimäärät	tulisi	viedä	suoraan	
jäteasemille.

Ekopisteet ja yhteiskeräyspisteet

Ekopisteiden kunnossapito
Residuumin	ekopistevastaava	huolehtii	ekopistei-
den	huoltotöistä	ja	alueiden	siisteydestä.	Vuonna	
2017	 ekopistevastaavan	 apuna	 toimi	myös	 kaksi	
opiskelijaryhmää:	 alkuvuodesta	 Ranualla	 Lapin	
ammattiopiston	TELMA-ryhmäläiset	ja	loppuvuo-
desta	Rovaniemellä	Kivenpyörittäjien	 ryhmä	Kol-
peneen	palvelukeskukselta	 (kts. kuvat viereisellä 
sivulla).

Pakkausmuovin keräys – Pello ja Ranua
Napapiirin	 Residuum	 täydensi	 toimialueensa	
muovipakkausten	keräysverkostoa	ostamalla	Pel-
loon	ja	Ranualle	muovipuristimet	ja	sitoutumalla	
huolehtimaan	 keräyksestä	 aiheutuvista	 kustan-
nuksista,	kuten	puristimien	tyhjennyksistä	ja	huol-
totöistä	 sekä	muovipakkausten	kuljetuksesta	Ro-
vaniemelle.	 Investoimalla	muovipuristimiin	 yhtiö	
takasi	kaikille	toimialueensa	asukkaille	yhdenver-
taiset	 mahdollisuudet	 pakkausmateriaalien	 kier-
rättämiseen.

10

Kolpeneen palvelukeskuksen Kivenpyörittäjien ryhmä avustamassa Rovaniemen ekopisteiden huoltotöissä marraskuussa 
2017. Kivenpyörittäjät huolehtivat ekopisteiden siisteydestä, arvioivat jäteastioiden täyttöasteita ja auttavat lumitöissä.

Yhteiskeräyspisteet
Yhteiskeräyspisteet	 ovat	 kunnan	 järjestämän	 jät-
teenkeräyksen	 alueella	 asuvien	 vakituisten	 asuk-
kaiden	ja	mökkiläisten	käyttöön	tarkoitettuja	polt-
tokelpoisen	jätteen	keräilyastioita,	joilla	korvataan	
kiinteistöjen	 omat	 jäteastiat	 tai	 kimppa-astian	
käyttö.	Yhteiskeräyspisteitä	käytetään	samaan	ta-
paan	kuin	omaa	jäteastiaa	ja	niitä	saa	käyttää	vain	
ne	taloudet,	jotka	maksavat	pisteen	käytöstä	vuo-
simaksua.

Kunnan	 järjestämä	 jätteenkeräys	 toimii	 Ranuan	
kunnan	alueella	sekä	erikseen	määritellyillä	alueil-
la	Rovaniemen	 taajama-alueen	ulkopuolella.	 	 Jä-
tehuoltosopimukset	 näillä	 alueilla	 solmitaan	Na-
papiirin	 Residuumin	 kanssa.	 Muilla	 Rovaniemen	
alueilla	 sekä	 Pellon	 kunnassa	 jätehuollon	 järjes-
täminen	on	kiinteistön	omistajan	vastuulla.	Näillä	
alueilla	 jätehuoltosopimukset	 solmitaan	 suoraan	
jätehuoltopalveluja	tarjoavien	yrittäjien	kanssa.
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Pellon muovipuristin saatiin käyttöön vuoden 2017 lopulla, Ranualla käyttöönotto siirtyi sähkötöiden vuoksi vuoden 2018 
puolelle. Molemmille ekopisteille tuotiin myös uusi puristin pahville ja kartongille. Kuvassa Ranuan Hillamarketin ekopiste.

LAO:n TELMA-koulutuksen opiskelijat avustamassa Ranuan ekopisteiden huoltotöissä tammikuussa 2017.

Ekopiste TELMA-ryhmän käynnin jälkeen. Ekopisteen käytettävyys kasvoi huomattavasti!



Jäteneuvonta
Kotitalouksien	maksuton	jäteneuvonta	palveli	asi-
akkaita	ma–pe	klo	9–15.	Jäteneuvontaa	annettiin	
myös	sähköpostitse	osoitteessa	asiakaspalvelu@
residuum.fi.	Jäteneuvonnan	puheluissa	asiakkaita	
kiinnosti	vuonna	2017	erityisesti	pakkausmuovin-
keräys	sekä	arkiset	kierrätyskysymykset.

Neuvontamateriaalit
Vuoden	2017	aikana	yhtiö	 julkaisi	kaksi	KomPos-
ti-asiakaslehteä	 sekä	 tuhat	 yleisintä	 jätettä	 ja	
niiden	 kierrätysohjeet	 sisältävän	 aakkosellisen	
Jäteluettelon.	Asiakaslehdet	jaettiin	jokaiseen	ko-
titalouteen	toukokuun	alussa	ja	elokuun	lopussa.	
Jäteluettelo	 valmistui	heinäkuussa	 ja	 sitä	 jaettiin	
asiakkaille	 kesän	 tapahtumissa.	 Jäteluetteloja	 lä-
hetettiin	myös	maksutta	postitse	sen	haluaville.	

Neuvontamateriaaleja jaossa Pellon maaseutunäyttelyssä 
12.–13.8.2017.

Tiedotus ja neuvonta
Internet ja sosiaalinen media
Yhtiön	 aiempien	 viestintäkanavien,	 eli	 internet-	 ja	
Facebook-sivujen	 lisäksi	 sekä	 yhtiön	 että	 ekopiste-
vastaavan	 nimiin	 luotiin	 Instagram-tilit.	Näitä	 vies-
tintäkanavia	 käytettiin	 aktiivisesti	 ajankohtaisten	
asioiden	 tiedottamiseen	 sekä	 jäteneuvonnan	 vink-
kien	jakamiseen.	Twitter-tiliä	ei	enää	päivitetty.	

Neuvontakäynnit ja tapahtumat
Opastettuja	tutustumiskäyntejä	jäteasemilla	ja	kaa-
topaikalla,	neuvontakäyntejä	kouluilla,	päiväkodeis-
sa,	 taloyhtiöissä	 ym.	 sekä	 erilaisia	 tapahtumia	 oli	
vuonna	2017	yhteensä	100	kpl.	Kaikissa	tilaisuuksis-
sa	kohdattiin	arviolta	yhteensä	noin	3761	ihmistä.	

Neuvontapalveluista	lähetettiin	vuoden	aikana	kaksi	
kertaa	 kirje	 kaikille	 Rovaniemen,	 Ranuan	 ja	 Pellon	
kouluille	ja	päiväkodeille	ja	kerran	kyläyhdistyksille.	

Media
Yhtiön	mediajakelulistalle	 lähetettiin	 sähköpostitse	
tiedotteita	 tärkeistä	 ajankohtaisista	 asioista.	 Kaikki	
yhtiön	toimintaa	koskevat	lehtileikkeet	kerättiin	tal-
teen.	Mediaa	kiinnosti	vuonna	2017	erityisesti	pak-
kausmuovinkeräys,	 biojätteen	 osuus	 polttokelpoi-
sen	 jätteen	 joukossa	 sekä	 Residuumin	 järjestämät	
tapahtumat	 ja	 tempaukset,	 kuten	 keräyskierrokset	
sekä	”Joulu	ilman	jätettä”-tapahtuma.	

Residuum	panosti	vuonna	2017	tiedottamiseen	ai-
empia	vuosia	enemmän	ja	osti	ilmoitustilaa	paikal-
lislehdistä	yhteensä	35	kertaa.	Käytössä	olleita	leh-
tiä	olivat	Kuriiri-lehti	Ranualla,	Meän	Tornionlaakso	
Pellossa	 sekä	Lappilainen,	Uusi	Rovaniemi	 ja	 Lapin	
Kansa	 lehdet	 Rovaniemellä.	 Paikallislehtien	 lisäk-
si	 ilmoituksia,	haastatteluja	 ja	artikkeleita	oli	myös	
useissa	yksittäisissä	julkaisuissa.

Yhtiö	teki	myös	yhteistyötä	Radio	Kajauksen	kanssa	
vuoden	2017	ajan.	Haastatteluja	ja	mainoksia	yhtiön	
toiminnasta	pyöri	kanavalla	ympäri	vuoden.	

Yhtiö tarjoaa maksutonta jäteneuvontaa erilaisille ryhmille.
Koulut, päiväkodit, taloyhtiöt, kyläyhdistykset yms. voivat ti-
lata neuvontaa maksuttomasta jäteneuvonnan numerosta.

Yhtiö käyttää viestinnässään 
aktiivisesti sosiaalista mediaa.
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Solekko lajitella!
Yhtiö	 panosti	 yleiseen	 jätehuollon	 tiedotukseen	 ai-
empaa	 enemmän.	 Vuoden	 2017	 alussa	 käynnistyi	
pohjoisen	Suomen	kunnallisten	jäteyhtiöiden	–	Kier-
tokaari,	Perämeren	Jätehuolto,	Napapiirin	Residuum	
ja	Lapeco	-	sekä	Oulun	Energian	yhteinen		kolme	vuot-
ta	 kestävä	neuvonta-	 ja	tiedotuskampanja	 ”Solekko	
lajitella”.	 Kampanja-alue	 ulottuu	 puolen	 Suomen	
kokoiselle	alueelle	Raahesta	Inariin	ja	tavoittaa	puoli	
miljoonaa	suomalaista.

Kampanjan	 ensisijaisena	 tavoitteena	 on	 vähentää	
syntyvän	jätteen	määrää	sekä	edistää	jätteiden	syn-
typaikkalajittelua.	 Keulahahmona	 toimii	 Jope	 Ruo-
nansuun	 hahmo	 Mauri	 Äkäslompolo,	 joka	 pyrkii	
vaikuttamaan	 ihmisten	 asenteisiin	 huumorin	 avulla	
korostaen	 lajittelun	helppoutta.	Kampanja	 keskittyy	
erityisesti	biojätteen,	lasin	ja	metallin	kierrätykseen.

Osana	 ”Solekko	 lajitella”-kampanjaa	 toteutettiin	 lo-
kakuussa	 polttokelpoisen	 jätteen	 lajittelututkimus,	

Oulun Yliopiston opiskelijat suorittivat lajittelututkimuksen 
varsinaisen lajitteluosuuden 6.10.-20.10.2017 välisenä aika-
na. Lajittelu toteutettiin Ruskon jätekeskuksen konehallissa 
Oulussa. Lajittelijoita oli töissä kerrallaan viisi yhteensä 8 
tuntia päivässä.

johon	vietiin	myös	yksi	kuormallinen	normaaleja	kotitalousjätteitä	Rovaniemen	taajama-alueelta.	Uusit-
tavilla	lajittelututkimuksilla	pyritään	selvittämään	kierrätettävien	materiaalien	määrää	polttokelpoisen	jät-
teen	joukossa	sekä	havaitsemaan	kampanjan	mahdollinen	vaikutus	kolmen	vuoden	aikana.

Lajittelututkimukseen toimitettiin 450 kg Rovaniemen taajama-alueelta kerättyä tavallista kotitalousjätettä.
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Jätemääriä
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Tunnuslukuja

17

Tilikaudella	 2017	 tehtiin	 aiempien	 vuosien	 tapaan	Kirjanpitolakiin,	 Jätelakiin	 ja	Kuusiselän	 kaatopaikan	
ympäristölupaan	perustuva	pakollinen	varaus,	jolla	yhtiö	huolehtii	aikanaan	Kuusiselän	kaatopaikan	käy-
töstä	poistamisesta	ja	sen	jälkeisistä	hoito-	ja	ylläpitokustannuk-sista.	Pakollinen	varaus	on	määritetty	kaa-
topaikan	strategian	mukaisen	käyttöiän	ja	20	vuo-den	jälkihoidon	mukaan.	Pakollisen	varauksen	suuruus	
on	198.000	€	vuodelta	2017.

Tilikauden	2017	liikevaihto	on	tuloslaskelman	mukaan	6.653,897,79	€	ja	tilikauden	voitto	en-nen	veroja	ja	
varauksia	746.691,92	€.	Liikevaihto	kasvoi	edellisvuodesta	noin	13	prosenttia.	Jätettä	ohjautui	enemmän	
kierrätykseen	ja	hyötykäyttöön	kaatopaikalle	loppusijoitettava	jätemäärä	väheni.	Suunnitelman	mukaiset	
poistot	olivat	tilikaudella	-570.537,34.	

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000

LYHYTAIK. VPO

PITKÄAIK. VPO

OSTOVELAT

MYYNTISAAMISET

Kuluva vuosi
Edellinen vuosi

                    31.12.2017                    31.12.2016               Ero edelliseen tilik.

LIIKEVAIHTO 6 653 897,8 5 878 180,8 775 717,0

LIIKEVOITTO 746 691,9 908 413,1 -161 721,2

TULOS 487 241,9 657 026,2 -169 784,2

TASEEN LOPPUSUMMA 8 435 909,6 7 981 411,9 454 497,7

RAHOITUKSEN RIITTÄVYYS

Nettokäyttöpääoma (1000 EUR) 1 222,6 766,4 456,2

*Maksuvalmius (Current Ratio) 2,0 1,7 0,3

*Maksuvalmius (Quick Ratio) 2,0 1,7 0,3

VAKAVARAISUUS

*Omavaraisuusaste-% 45,2 40,4 4,7

*Velka-% (suhteellinen velkaantuneisuus-%) 59,8 73,4 -13,6

Oikaistu oma pääoma (1000 EUR) 3 804,5 3 225,9 578,6

KIERTOAJAT

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 36,6 42,4 -5,8

Ostovelkojen kiertoaika (pv) 62,0 38,7 23,3

Vaihto-omaisuuden kiertoaika (pv) 0,0 0,0 0,0

PÄÄOMAN TUOTTO

Kokonaispääoman tuotto-% 9,1 11,7 -2,6

Sijoitetun pääoman tuotto-% 10,8 14,8 -4,0

Oman pääoman tuotto-% 16,5 31,1 -14,7

OHJEARVOJA:

*Current Ratio: Suurempi kuin 2 = hyvä, 1-2 = tyydyttävä, pienempi kuin 1 = huono

*Quick Ratio: Suurempi kuin 1 = hyvä, 0,5-1 = tyydyttävä, pienempi kuin 0,5 = huono

*Omavaraisuusaste: Suurempi kuin 40 % = hyvä, 20 - 40 % = tyydyttävä, pienempi kuin 20 % = heikko

*Velka-%: Suurempi kuin 80 % = heikko, 40 - 80 % = tyydyttävä, alle 40 % = hyvä

1/1Tunnuslukuja
NAPAPIIRIN RESIDUUM OY

1.1.2017 - 31.12.2017
Accountor
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Tuloslaskelma
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Tilintarkastuskertomus 1/3
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Tilintarkastuskertomus 2/3



23

Tilintarkastuskertomus 3/3



www.residuum.fi

Toimisto
Betonitie	3,	Rovaniemi 

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

Ma–pe	klo	9–15
asiakaspalvelu@residuum.fi

Alakorkalon jäteasema
Betonitie	1,	Rovaniemi

p.	0207	120	232

Viikot	40–17:	ma–pe	klo	6.30–17
Viikot	18–39:	ma–pe	klo	6.30–18

Kuusiselän kaatopaikka
p.	0207	120	231,
Ke	ja	to	klo	9–15

Pellon jäteasema
Kolarintie	55,	Pello 
p.	0207	120	234

Viikot	40–17:	parillisten	viikkojen	la	klo	11–13
Viikot	18–39:	la	klo	11–13	ja	ti	klo	16–19

Ranuan jäteasema
Kaatopaikantie	3,	Ranua

p.	0207	120	237
Viikot	40–17:	ma	klo	13–16	ja	la	klo	11–14
Viikot	18–39:	ma	klo	13–16,	to	klo	13–18	ja	

la	klo	11–14


