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BIOJÄTE

Biojätettä syntyy kotitalouksissa 
paljon: muun muassa ruoantäh-
teet, hedelmien ja vihannesten 
kuoret sekä kahvin- ja teenporot 
suodatinpusseineen ovat biojä-
tettä. Ainoa tapa saada biojäte 
hyötykäyttöön on lajitella se jo 
kotona.

Polttokelpoisen jätteen koostu-
muksen tutkimuksissa on sel-
vinnyt, että suomalaisten polt-
tokelpoisesta jätteestä jopa 
kolmasosa on biojätettä. Bio-
jätteiden päätyminen polttoon 
ei ole järkevää, sillä biojäte pa-
laa huonosti. Lisäksi biojätteet 
olisi mahdollista käsitellä ym-
päristöystävällisemmin ja hyö-
dyllisemmin. Ympäristön lisäksi 
myös oma lompakko kiittää la-
jittelusta – jäteastian tyhjennys-
väliä voi pidentää, jos poltto-

Biojätteen hyödyntäminen 
alkaa lajittelusta 

kelpoisen jätteen seassa ei ole 
biojätettä. 

BIOJÄTTEEN VOI KERÄTÄ 
BIOJÄTEASTIAAN TAI KOM-
POSTORIIN
Biojäteastiaan kerätyn biojät-
teen käsittely vaihtelee alueit-
tain. Napapiirin Residuumin toi-
mialueen biojätteistä tuotetaan 
biokaasua ja ravinteikasta lan-
noitetta.
Kompostointi on järkevä valin-
ta etenkin silloin, kun kompos-
timullan pystyy hyödyntämään 
omassa pihapiirissä. Kompos-
toimalla biojätteen sisältämät 
ravinteet pääsevät takaisin maa-
perään.

LAJITTELUOHJEET 
PERUSTUVAT KÄSITTELYYN
Jätteiden lajitteluohjeet perus-
tuvat aina siihen, miten jäte kä-
sitellään. Napapiirin Residuumin 
toimialueella biojätteen käsit-
telytapa muuttui huhtikuussa 
2020. Samalla muuttui biojät-
teen lajitteluohje.
Erikseen kerätty biojäte kuljete-
taan biokaasulaitokselle, jossa 
siitä tuotetaan biokaasua. Pussit 
poistetaan mekaanisesti ennen 
käsittelyä. Tästä syystä biojät-

BIOJÄTTEESEEN  
VOIT LAJITELLA 
ESIMERKIKSI:
• ruoantähteet ja pilaan-

tuneet elintarvikkeet
• hedelmien, juuresten  

ja vihannesten kuoret
• pienet luut ja perkeet
• kahvin- ja teenporot 

sekä suodatinpussit
• talouspaperit ja  

paperiset lautasliinat
• kuihtuneet kukat,  

huonekasvit ja kasvien 
pehmeät osat

Katso koko lajittelu-
ohje osoitteesta 
www.residuum.fi

Bokashi-keittiökompostori
on ympäristöystävällinen tapa 
nopeuttaa kompostoitumista. 

Voit voittaa bokashin 
tämän lehden 

arvonnasta - muista siis 
täyttää arvontalipuke 

lehden viimeisellä 
sivulla!

teen kääreen ei enää tarvitse olla 
biohajoava, vaan sen saa pakata 
myös vaikkapa muovipussiin.
Biojätteet voi kerätä sellaisiin 
pusseihin, joita kotoa löytyy jo 
valmiiksi, kuten tyhjiin leipä- tai 
hedelmäpusseihin. Myös bioha-
joavat kääreet, esimerkiksi sano-
malehdet ja paperipussit, sopi-
vat edelleen pakkaukseksi.
Jos biojätteet käsitellään kom-
postoimalla, voi ne pakata bio-
hajoavaan kääreeseen tai viedä 
kompostiin sellaisenaan.

Vain lajittelun kautta biojätteen 
arvokkaat ravinteet pääsevät 
takaisin maaperään. 
Lisäksi erikseen kerätystä 
biojätteestä saadaan tuotettua 
uusiutuvaa energiaa ja liikenne-
polttoainetta biokaasun 
muodossa.

Biojätteen käsittely kompostoimalla on järkevää etenkin silloin, kun komposti-
mullan voi hyödyntää itse.
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BIOJÄTE

Huhtikuusta 2020 alkaen Napa-
piirin Residuumin toimialueen 
biojätteet on alettu hyödyntää 
biokaasun tuotannossa. Biokaa-
sun tuottaminen on ympäris-
töystävällinen tapa hyödyntää 
biojätteet. Millainen on biojät-
teen matka biokaasuksi?

Biojätteen matka hyötykäyttöön 
alkaa kodista. Lajittelun kaut-
ta sinunkin biojätteesi päätyvät 
uusiutuvaksi polttoaineeksi ja 
energiaksi sekä ravinteikkaaksi 
lannoitteeksi.

UUSI KÄSITTELYTAPA  
- UUSI VASTAANOTTOPAIKKA
Aiemmin Napapiirin Residuumin 
toimialueen biojätteet vastaan-
otettiin Kuusiselän kaatopaikal-
la, jossa ne käsiteltiin kompos-
toimalla. Biojätteen käsittelyn 
muuttumisen vuoksi biojätteille 
tarvittiin uusi vastaanottopaik-
ka. Huhtikuusta 2020 alkaen 

Biojätteestä uusiutuvaksi 
energiaksi ja polttoaineeksi

jäteautot ovat tyhjentäneet bio-
jätekuormansa Alakorkalossa si-
jaitsevalle Bioasemalle.

BIOJÄTTEESTÄ BIOKAASUA
Rovaniemen Bioasemalta bio-
jätteet kuljetetaan Ouluun Ga-
sum Oy:n biokaasulaitoksel-
le. Biokaasulaitoksella biojäte 
murskataan. Samalla pussit 
poistetaan mekaanisesti. Tämän 
jälkeen biojätettä mädätetään 
suuressa säiliössä kolme viikkoa. 
Hajoamisessa syntyy biokaasua, 
joka puhdistetaan kaasunjalos-
tusasemalla.

Puhdistetulla biokaasulla voi 
tankata esimerkiksi auton. Mik-
roturbiineilla biokaasusta saa-
daan sähköä, jolla lämmitetään 
koteja. Mädätysjäännös on myös 
ravinteikas lannoite: biojätteen 
sisältämät hyvät ravinteet pa-
lautetaan takaisin maaperään ja 
samalla vähenee tarve teollisille 
lannoitteille.

Biokaasua voi 
lähitulevaisuudessa 

tankata autoon 
myös 

Rovaniemellä.

Lajittelemalla nämä arkiset 
biojätteet olet mukana 
edistämässä kiertotaloutta.
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KIERTÄVÄN JÄTTEENKERÄYKSEN AIKATAULUT

Pysähdysaika, pysähdyspaikka, osoite tai ajo-ohje

ROVANIEMI 2020
KIERTÄVÄ JÄTTEENKERÄYS

3.6.2020       
15:00 – 15:30  Niesi YKP, Niesintie 1892
16:00 – 16:30 Tiaisen entinen koulu, Sodankyläntie 5997
17:30 – 18:00  Misi, YKP, Kieliseljäntie 22
18:30 – 19:00  Vikajärvi, ekopiste, Liikekuja 3

10.6.2020       
17:00 - 17:30  Pirttikoski, ekopiste, Pirttikoskentie 2169
18:00 - 19:00 Vanttauskoski, ekopiste, 
 Kuusamontie 4947, huoltoaseman pihassa

24.6.2020      
17:00 – 18:00 Jaatila, ekopiste, Kemintie 3907
18:30 – 19:00 Muurola, ekopiste, Mäkipuistontie 7

8.7.2020       
16:00 – 16:30 Välijoki ykp, Lemmenkuja 22
17:00 – 18:00 Kivitaipale, ekopiste, Taipaleentie 65

19.8.2020       
17:00 – 17:30 Tapionkylä ekopiste,
18:00 – 19:00 Sonka, ekopiste, Puhakantie 5

26.8.2020      
14:45 – 15:00 Perttaus, ykp, Unarintie 1265
16:00 – 17:00 Lohiniva ekopiste, Kittiläntie 9255
17:40 – 18:10  Meltaus, ekopiste, Opinpolku 2
18:40 – 19:10  Sinettä, ekopiste, 
 Sinetänsalmentie 8, kaupan pihassa

PELLO 2020
KIERTÄVÄ JÄTTEENKERÄYS

17.8.2020       
16:00 – 16:30 Lampsijärven kylätalo, Kylätie 15
16:45 – 17:15  Sirkkakosken kalasatama, Pientie 5

19.8.2020       
16:00 - 16:30  Lankojärven koulu, Länsipuolentie 42
16:45 – 17:15  Saukkoriipin ent. koulu, Meltauksentie 17

20.8.2020      
16:00 - 16:30 Rattosjärven koulu, Männyntie 3
16:45 – 17:15 Ruuhijärven koulu, Meltauksentie 217
17:30 – 17:50 Konttajärven nuorisoseuran talo, Meltauksentie 83

21.8.2020       
16:00 - 16:20 Orajärven kylätalo, Orajärventie 24 B

24.8.2020      
16:00 - 16:30 Juoksengin nuorisotalo, Ratasjärventie 4
16:45 – 17:10 Turtolan koulu, Torniontie 148 A

RANUA 2020
KIERTÄVÄ JÄTTEENKERÄYS

12.6.2020       
14:00 - 14:30  Kuittari, Impiöntien ja Penämöntien risteys 
15:00 - 15:45  Impiö, ekopiste, Impiöntie 33 A 
16:00 - 16:45  Saariharju, ekopiste, Posiontie 301 

24.6.2020      
13:00 - 13:30 Kelankylä, ekopiste, Siuruajoen P-paikka, 
 Myllytie 1 vastapäätä 
14:00 - 14:30 Kuukasjärven ekopiste, vanhan koulun piha, 
 Kuukasjärven kouluntie 2 

30.6.2020      
13:00 - 13:30 Petäjäjärvi, Syötteentien ja Telkkäläntien risteys 
13:50 - 14:20 Kuha koulu, ekopiste, Kuhantie 2 

3.7.2020       
13:00 - 14:00 Pohjaslahti, ekopiste, Luirontie 1 
14:30 - 15:00 Simojärventien ja Pekkalantien risteys

7.7.2020       
14:00 - 14:30  Kelloniementien ykp, 
 Kelloniementien ja Simojärventien risteys 
14:45 - 15:15  Simojärventien ja Koivuperäntien risteys 
15:40 - 16:10  Kortteenperä, Auralampi ykp, sillankorvan P-paikka

5.8.2020      
14:00 - 14:30  Västinniementien ykp, 
 Västinniemen tietä vastapäätä 
14:50 - 15:20  Simojärventien ja Posiontien risteys 

12.8.2020      
14:00 - 14:30  Hosio ykp, Oikotien tienhaara 
14:45 - 15:15  Simontien ja Mauruntien risteys 
15:30 - 16:00  Raiskion P-paikka ykp, Simontien P-paikka 

26.8.2020      
14:00 - 14:30  Portimo ekopiste, Portimontie 2 
15:00 - 15:45  Toljan ekopiste, Vanha Toljantie 1 
16:00 - 16:30  Paavonahontien ja Toljantien risteys  

28.8.2020      
14:00 - 15:00  Asmunti ekopiste, Pudasjärventie 250, 
 entisen koulun urheilukenttä 

Alkukesäisin olleet 

VAARALLISEN 

JÄTTEEN JA 

JÄTEÖLJYJEN 

KERÄYKSET 

siirretään myöhempään 

ajankohtaan korona-

virustilanteesta johtuen. 

Uudesta keräysajankohdasta 

ilmoitetaan myöhemmin.

Hox!
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YLEISET TOIMINTAOHJEET

Luovuta jätteet aina henkilökohtaisesti aikataulun 
mukaisena aikana. Tuomalla jätteitä pysähdyspaikalle 
etu- tai jälkikäteen syyllistyt ympäristön roskaamiseen.
Tuo jätteitä enintään yksi henkilöauton peräkärryllinen = 1 m3, 
ja vie suuremmat määrät suoraan kierrätysasemille.
Maksullisia jätteitä tuotaessa maksutavaksi käyvät käteinen ja 
yleisimmät pankki- ja luottokortit.

Kiertävä jätteenkeräys
• Lajittelematon jäte ja kaatopaikkajäte, esim. huonekalut, patjat 

ja ikkunalasit
 Maksullinen
• Metalliromu, esim. kiukaat, polkupyörät ja ruohonleikkurit
 Maksuton
• Sähkö- ja elektroniikkaromu, esim. TV:t, jääkaapit ja imurit
 Maksuton

Keräyksessä vastaanotetaan pieniä kuormia sekalaisia jätteitä, 
metalliromua sekä sähkö- ja elektroniikkaromua. Lajittelematto-
man jätteen ja kaatopaikkajätteen vastaanottohinta on 65 €/m3, 
minimimaksu 15 €. Maksuvälineenä käy käteinen sekä yleisimmät 
pankki- ja luottokortit. Metalliromua sekä sähkö- ja elektroniik-
karomua voi tuoda keräykseen ilmaiseksi: erottele nämä muusta 
jätteestä.

HOX!
Alkukesäisin olleet vaarallisen jätteen ja jäteöljyjen keräykset siir-
retään myöhempään ajankohtaan koronavirustilanteesta johtuen. 
Uudesta keräysajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

KIERTÄVÄN JÄTTEENKERÄYKSEN OHJEET JA MÖKKILÄISTEN INFO

Hei mökkiläinen!

Tiesithän, että myös vapaa-ajan asunnon jätehuollosta täytyy 
huolehtia? Tarkista tästä, millaisia vaihtoehtoja jätehuollon järjes-
tämiseksi on.

Oma astia
Mökin polttokelpoiselle jätteelle voi olla oma astia. Jäteastiaa ei 
tarvitse tyhjentää muulloin kuin silloin, kun mökki on käytössä. 
Kesäkäytössä olevan mökin jäteastia voidaan siis tyhjentää vain 
kesällä. Tyhjennysviikot sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Jätehuoltomääräyksissä on määritelty, kuinka usein mökin poltto-
kelpoisen jätteen astia pitää tyhjentää silloin, kun se on käytössä. 
Tyhjennysvälit näkyvät taulukossa.

    Kesäviikot 18-39  Talviviikot 40-17

Loma-asunnot, jäteastia 2 viikkoa  4 viikkoa
sisältää biojätettä

Loma-asunnot, jäteastia 4 viikkoa  8 viikkoa
ei sisällä biojätettä

Kimppa-astia
Naapurit voivat hankkia yhteisen jäteastian eli kimppa-astian. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhdellä jäteastialla on useampi 
käyttäjä. Kimppa-astian etäisyys kimpattavasta asunnosta voi olla 
vakituisella asunnolla enintään 5 km ja mökillä enintään 15 km.

Kimppa-astiasta tehdään ilmoitus jätteenkuljetusyritykselle.

Yhteiskeräyspiste 
Yhteiskeräyspiste on vuosimaksua maksavien mökkiläisten ja va-
kituisten asukkaiden yhteinen polttokelpoisen jätteen keräysastia. 
Yhteiskeräyspisteet ovat käytössä Ranualla ja Rovaniemellä.

Sopimus keräyspisteen käytöstä tehdään Napapiirin Residuumin 
kanssa.

ROVANIEMELLÄ on kaksi jätteenkuljetusjärjestelmää:
Kunnan järjestämän jätteenkeräyksen alueella voit sopia 
jätehuollosta Napapiirin Residuumin kanssa.
Muualla Rovaniemellä voit sopia jätehuollosta haluamasi 
alueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

RANUALLA voit sopia jätehuollosta Napapiirin Residuumin 
kanssa. 

PELLOSSA voit sopia jätehuollosta haluamasi alueella toimi-
van jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Jos et tiedä, kenen kanssa jätehuoltosopimus pitäisi tehdä, 
soita asiakaspalveluumme, niin selvitämme asian. Yhteystie-
dot löytyvät lehden takakannesta.

Hox!

Anna kaikkien kukkien 
kukkia - poista vieraslaji 
ajallaan. 

Kurkkaa lisätietoja 
Jäte-ABC:stä 
hakusanalla vieraslajit.

KIERRÄTETTÄVÄT 

MATERIAALIT, 

kuten kartongin, 

paperin, lasin ja 

metallin, voi viedä

 ilmaiseksi 

ekopisteelle.
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AJANKOHTAISTA

Muutoksia aukioloajoissa

Ekoa Arkeen -päivät 
siirtyvät syksyyn

Kaikilla kierrätysasemillamme järjestettävät Ekoa Arkeen 
-tapahtumat siirretään tänä vuonna syksylle koronavirus-
tilanteen vuoksi. Yleensä tapahtumat on järjestetty touko-
kuussa kaikilla kierrätysasemillamme. 
Ekoa Arkeen -tapahtumien uudet ajankohdat ilmoitetaan 
myöhemmin. Seuraa ilmoitteluamme nettisivuillamme www.
residuum.fi, sosiaalisen median kanavissamme ja alueemme 
lehdissä.

napapiirin_residuumNapapiirin Residuum

Onko sinulla 
kysyttävää 

jätteiden lajittelusta 
tai kierrätyksestä? 

Me autamme! 
Vastaamme kysymyksiin 

maksuttomassa kotitalouksien 
jäteneuvontanumerossa 

arkisin klo 9 –15 
puh. 0800 120 230.

Koronavirustilanteesta johtuen Kierrätyspuisto Residuum palvelee toistaiseksi talviaukiolo-
aikojen mukaisesti. Aukioloajat ovat ma–pe klo 6.30–17.00. Kesän aukioloaikoihin siirrytään, 
kun se on mahdollista ja turvallista poikkeusolosuhteet huomioon ottaen.
Pellon ja Ranuan kierrätysasemat siirtyvät kesän aukioloaikoihin 1.7., jos tilanne sen sallii.  
1.7. saakka aukioloajat ovat ma klo 13.00–16.00 ja la klo 11.00–14.00.
Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme osoitteessa www.residuum.fi.

Vain hyötyjätealue Hyötykieppi palvelee viitenä kevätlauantaina

Hyötykieppi on avoinna kevätlauantaisin 16.5., 23.5., 30.5., 6.6. ja 13.6. klo 10–15.
Koronavirustilanteen vuoksi Kierrätyspuisto Residuum ei palvele perinteiseen tapaan lauan-
taisin keväällä.
Hyötykiepissä vastaanotetaan maksutta kotitalouksien puutarhajätteitä sekä risu- ja oksa-
jätteitä. Hyötykieppiin kuljetaan Vasaratietä pitkin.
Hyötykiepin punnittavat jätteet (yritysten puutarha-, risu- ja oksajätteet sekä tiili-, laatta- 
ja betonijäte) otetaan vastaan vain Kierrätyspuisto Residuumin aukioloaikoina ma–pe klo 
6.30–17.00.
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Vastaan kysymykseen ja voit voittaa 
Bokashi-keittiökompostorin aloituspakkauksen!
Vastaa kysymykseen, täytä kuponki huolellisesti ja palauta se 27.5.2020 mennessä 
Napapiirin Residuumille. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvomme 
kaksi Bokashi-keittiökompostorin aloituspakkausta! Arvonta suoritetaan 
2.6.2020. Voittajan nimi julkaistaan Residuumin Facebookissa, Instagramissa 
sekä nettisivuilla ja häneen ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

KYSYMYS: Mitä uusiutuvaa polttoainetta Napapiirin Residuumin 
alueella kerätyistä biojätteistä tuotetaan?

Vastaus: 

Nimi:

Osoite:

Puhelin:

Sähköposti

Napapiirin Residuum Oy
Tunnus 5018006
00003 VASTAUSLÄHETYS

Vastaanottaja  
maksaa  

postimaksun. 

Leikkaa tästä ja lähetä!

Kotitalouksien risu- ja oksajät-
teitä sekä puutarhajätettä saa 
tuoda ilmaiseksi kaikkiin toimi-
pisteisiimme niiden aukioloaikoi-
na ympäri vuoden. Rovaniemel-
lä puutarhajätteet voi viedä 

Tuo puutarhajätteet 
ilmaiseksi 
kierrätysasemalle!

Suosittelisitko 
palvelujamme 
muille? 

Onko sinulla 
kehitysehdotuksia, toiveita 
tai muuta palautetta? 

Auta meitä kehittämään 
palvelujamme lyhyen 
kyselyn kautta 
- vastaaminen vie vain 
hetken. 

Kyselyyn pääset 
vastaamaan 
lukemalla QR-koodin. 

Linkki kyselyyn löytyy 
myös nettisivuiltamme 
www.residuum.fi.

omatoimisesti Kierrätyspuisto 
Residuumin hyötyjätealue Hyö-
tykieppiin. Ranualla ja Pellossa 
puutarhajätteet voi toimittaa 
kierrätysasemalle.

Auta meitä
kehittymään!

Arvonta



Leikkaa tästä, lähetä ja osallistu arvontaan!

BIOJÄTTEEN LAJITTELU ON 
HELPPO EKOTEKO!
Tässä kolme hyvää syytä 
lajitella biojäte:
1. Palautat arvokkaat ravinteet 

takaisin maaperään ja 
ravinnekiertoon.

2. Autat tuottamaan uusiutuvaa 
energiaa ja polttoainetta 
biokaasun muodossa.

3. Säästät rahaa: Voit pidentää 
oman jäteastiasi tyhjennysväliä, 
kun siellä ei ole biojätettä.

Ju
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Arvonta

TOIMIPISTEIDEN YHTEYSTIEDOT

Asiakaspalvelu:
Puh. 0207 120 230
Ma–pe klo 9.00–15.00
asiakaspalvelu@residuum.fi 

Laskutus, ajojärjestelyt, 
jätehuoltosopimukset

Jäteneuvonta  
kotitalouksille:
Puh. 0800 120 230 
Ma–pe klo 9.00–15.00 

Maksutonta neuvontaa  
lajitteluun ja kierrätykseen liittyen

Toimiston käynti- ja postiosoite: 
Betonitie 3
96320 ROVANIEMI 
Ma–pe klo 9.00–15.00

Napapiirin Residuum napapiirin_residuum www.residuum.fi

Jäte-Jaskan
vinkki

KIERRÄTYSPUISTO RESIDUUM
Betonitie 1  
96320 ROVANIEMI
Puh. 0207 120 232 

KIERRÄTYSASEMA RANUA
Kaatopaikantie 3 
97700 RANUA
Puh. 0207 120 237
Kesäkaudella 1.7.2020-27.9.2020:  
Ma klo 13.00–16.00, to klo 13.00–18.00 ja la klo 11.00–14.00
Talvikaudella viikot 40–17: Ma klo 13.00–16.00 ja la klo 11.00–14.00

KIERRÄTYSASEMA PELLO
Kolarintie 55  
95700 PELLO
Puh. 0207 120 234
Kesäkaudella 1.7.2020-27.9.2020: 
Ma klo 13.00–16.00, to klo 13.00–18.00 ja la klo 11.00–14.00
Talvikaudella viikot 40–17: Ma klo 13.00–16.00 ja la klo 11.00–14.00

KUUSISELÄN KAATOPAIKKA
Puh. 0207 120 231

Kesäkaudella viikot 18–39: Ma–pe klo 6.30–18.00 
Talvikaudella viikot 40–17: Ma–pe klo 6.30–17.00 
Kevätlauantait Hyötykiepissä: 
16.5.–13.6.2020: La klo 10.00–15.00

KORONAVIRUSTILANTEESTA 
JOHTUVAT 
POIKKEUSAUKIOLOAJAT:

KIERRÄTYSPUISTO RESIDUUM 
toistaiseksi 
ma-pe klo 6.30-17.00

KIERRÄTYSASEMA RANUA 
1.7. asti 
ma klo 13.00-16.00
la klo 11.00-14.00

KIERRÄTYSASEMA PELLO 
1.7. asti
ma klo 13.00-16.00
la klo 11.00-14.00

Ilmoitamme ajantasaisesti 
muutoksista osoitteessa 
www.residuum.fi


