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Jätehuoltomääräykset
uudistuvat
Jätehuoltomääräykset ovat jätelain (646/2011) nojalla annettavia säännöksiä. Jätehuoltomääräykset toimivat jätelain
toimeenpanon välineenä paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Määräykset koskevat mm.
jätteiden lajittelua, keräämistä,
hyödyntämistä ja roskaantumisen ehkäisemistä. Nykyiset
jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2014. Niitä ryhdytään päivittämään uudistuvan
jätelain myötä. Uudet jätehuoltomääräykset hyväksyy Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto.
Uusien
jätehuoltomääräysten
merkittävin muutos koskee erilliskeräysvelvoitteen
laajentamista ja syntypaikkalajittelun
lisäämistä. Rovaniemi on sitoutunut Suomen kiertotalouden
edelläkävijäkunnaksi ja pyrkii

saavuttamaan EU:n asettaman
direktiivien mukaisen yhdyskuntajätteen 55 %:n kierrätysasteen vuoteen 2023 mennessä.
Jotta tavoitteisiin päästään, on
jätehuollossa tehtävä muutoksia. Tavoitteiden saavuttaminen
edellyttää jätteiden aiempaa
laajempaa ja tehokkaampaa lajittelua kiinteistöillä, jotta yhä
suurempi osa jätteistä saadaan
hyödynnettyä materiaalina. Uudet jätehuoltomääräykset tukevat kierrätysasteen nostamisen
tavoitteita. EU-jätedirektiivien
velvoittamana uudistuviin jätehuoltomääräyksiin
kirjataan
mm. biojätteelle ja tekstiilijätteille lajittelu- ja keräysvelvoite.
Lisääntyvä lajittelu vähentää
polttokelpoisen jätteen määrää,
jolloin polttokelpoisen jätteen
astioita voidaan vaihtaa muille
jätejakeille. Tämä voi pienentää

kiinteistön jätehuollon kustannuksia, sillä polttokelpoisella jätteellä on käsittelymaksu, mutta
kotitalouksille pienmetallit, pahvit, kartongit, paperit, ja muovi- sekä lasipakkaukset ovat käsittelyhinnaltaan maksuttomia.
Lisäksi biojätteen käsittelyhinta
on edullisempi kuin polttokelpoisen jätteen käsittelyhinta.
Kiinteistön haltijat voivat valmistautua
uudistuvien
jätehuoltomääräysten velvoitteisiin
tarkistamalla eri jätejakeiden
lajittelumahdollisuudet kiinteistöllään, sekä kilpailuttamalla sopimuksensa jätehuoltopalveluja
tarjoavien yritysten kanssa. Lajittelun helppous lisää kierrätysintoa ja lajittelu helpottuu, kun
kiinteistöiltä löytyy jäteastiat eri
jätejakeille.

Vähennä jätettä ja kulutusta
Käytä uudelleen tuotteena

Kierrätä raaka-aineeksi
Hyödynnä
energiana
Loppusijoitus
kaatopaikalle

Uudistuvat jätehuoltomääräykset pyrkivät ottamaan huomioon etusijajärjestyksen, jonka avulla pyritään vähentämään jätteen
määrää.

2–

MUOVIN KIERRÄTYS

Usein kysyttyä
muovipakkausten
kierrättämisestä!
Mitä muovipakkausten
keräykseen voi palauttaa?
Keräykseen voi palauttaa tyhjinä, puhtaina ja kuivina kotitalouksien muovipakkaukset, jotka
ovat alun perin olleet jonkun
tuotteen pakkauksia. Muovipakkauksia käytetään esim. elintarvikkeiden, tekstiilien, elektroniikan ja kemiallisten tuotteiden
myynnissä. Pakkauksia ovat
myös kauppakassit ja myyntipaikalla käytetyt pakkaukset.
Mitä muovipakkaustenkeräykseen ei saa laittaa?
Keräys on vain pakkauksille.
Pakkauksia eivät ole esimerkiksi
kaupasta tyhjinä ostetut pakasterasiat, jätepussirullat, ämpäri
tai muuttolaatikko. Nämä kuuluvat polttokelpoiseen jätteeseen.
Mistä tunnistaa keräykseen
sopivat pakkaukset?
Muovipakkauksissa on usein
materiaalimerkintä
(merkit
1-7), jossa on kirjain- ja numeroyhdistelmä kolmion sisällä:
Jos merkkiä ei löydy, voi pakkauksen silti palauttaa keräykseen.
Kierrätykseen kelpaavat kaikki muut muovit paitsi PVC, joka
merkitään numerolla 3:

a

Jäte-Jask
vastaa

Kuinka perusteellisesti
pakkaukset tulee pestä?
Vaikeasti puhdistettavia pakkauksia ei kannata pestä. Jos
puhdistukseen tarvitaan lämmintä vettä tai pesuaineita, voi
olla ympäristön kannalta parempi laittaa pakkaus polttokelpoiseen jätteeseen. Pakkaus on
tarpeeksi puhdas kierrätykseen,
kun sitä voi haitatta säilyttää kotona parin viikon ajan.
Miksi korkit ja kannet
tulisi irrottaa?
Korkit ovat usein eri muovia
kuin muu pakkaus ja ne tulee
irrottaa ja laittaa keräykseen
erikseen. Muovilaadut tunnistetaan lajitteluprosessissa optisella lukulaitteella. Jos esimerkiksi
pullo ja korkki ovat eri muovia ja
kiinni toisissaan lukulaite tunnistaa vain toisen. Osa muoveista
joutuu siten väärään ryhmään,
mikä voi haitata kierrätystä. Eri
muovilaatuja olevia pakkauksia
ei myöskään saisi laittaa keräykseen sisäkkäin, sillä laite tunnistaa vain uloimman muovilaadun.
Muovikassia voi kuitenkin käyttää erilaisten muovipakkausten
kuljettamiseen, sillä lajitteluprosessin alkupäässä on ns. pussinrepijä, joka aukaisee kassit ennen jatkokäsittelyä.

Miksi muovipakkaukset on
pestävä ja kuivattava ennen
palautusta?
Pakkausjätteen käsittelyprosessi on pitkä. Jos pakkauksissa on
esimerkiksi ruoka-ainejäämiä, alkavat ne hyvin pian pilaantua ja
aiheuttaa jätteen käsittelijöille
terveysriskejä. Likainen jäte houkuttelee myös tuhoeläimiä sekä
aiheuttaa hajuhaittoja.
Pilaantumista lisää myös kosteus, varsinkin lämpimällä säällä.
Keräysprosessissa pakkausjäte
puristetaan pieneen tilaan, jolloin kosteat pakkaukset likaavat
myös oikein lajiteltuja pakkauksia. Talvella märkä materiaali
voi jäätyä kiinni keräysastiaan ja
hankaloittaa tyhjennystä.
Mitä kierrätysmuovista
valmistetaan?
Kierrätysmuovista valmistetaan
esimerkiksi kauppakasseja, kukkaruukkuja, putkia, siivousvälineitä ja jätesäkkejä.
Lähteinä käytetty:
https://rinkiin.fi/kotitalouksille/
usein-kysyttya/

PVC-muovia käytetään pakkauksissa
vähän, elintarvikepakkauksissa tuskin
ollenkaan.
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Lue lisää lajittelusta:
www.rinkiin.fi

LAJITTELU

Vinkkejä kiperiin
lajittelupulmiin!
Lajittelun ensisijainen tavoite on materiaalin uudelleenkäyttö. Kotona tehty lajittelu on
tehokkain tapa saada uudelleen hyödynnettävät materiaalit kiertoon. Tuntuuko lajittelu
hankalalta? Näillä vinkeillä materiaalien lajittelu onnistuu jo jätteen syntypaikalla kotona.
Oikein tehty lajittelu säästää kukkaroa ja luonnonvaroja!

Juomalasi, uunivuoka tai posliinilautanen

KAATOPAIKKAJÄTE
POLTTOKELPOINEN JÄTE

Rikkinäiset astiat ovat kaatopaikkajätettä, mutta yksittäisen
kappaleen voi laittaa polttokelpoiseen jätteeseen. Lasinkeräysastia on tarkoitettu vain pakkauslasille.
Muoviämpäri, tai -lelu

POLTTOKELPOINEN JÄTE

Muovinkeräykseen kuuluvat vain
pakkaukset, joten rikkinäiset
muovituotteet kuuluu lajitella polttokelpoiseen jätteeseen.
Myös PVC-muovi, jonka tunnistaa merkinnästä 03 kuuluu polttokelpoiseen jätteeseen.
Kissanhiekka

POLTTOKELPOINEN JÄTE
KAATOPAIKKAJÄTE

Kissanhiekka luokitellaan kaatopaikkajätteeksi. Pienet määrät
kissanhiekkaa voidaan sijoittaa
kiinteistön omaan polttokelpoisen jätteen keräysastiaan.
Talouspaperi ja leivinpaperi

BIOJÄTE

Talouspaperit, nenäliinat ja leivinpaperit kuuluvat biojätteeseen. Paperit sitovat myös kosteutta ja pitävät biojäteastiaa
puhtaampana.

POLTTOKELPOINEN
JÄTE

Kukkamulta

Sanoma- tai aikakausilehti

BIOJÄTE

Napapiirin Residuumin alueella biojätteestä valmistettava
kompostiaines käytetään maisemoinnissa, joten lemmikkien
jätökset ja kuivikkeet voi sijoittaa biojätteeseen biohajoavassa pussissa (tärkkelyspussit,
paperipussit). Muovipussit eivät
biojätteen keräyskääreeksi alueellamme sovellu.
Kissan ja koiran jätökset

BIOJÄTE

Biohajoavassa pussissa (tärkkelyspussit, paperipussit) Napapiirin Residuumin alueella
biojätteestä valmistettava kompostiaines käytetään maisemoinnissa, joten lemmikkien jätökset ja kuivikkeet voi sijoittaa
biojätteeseen. Muovipussit eivät biojätteen keräyskääreeksi
alueellamme sovellu.
Elintarvikerasvat ja kasviöljyt

POLTTOKELPOINEN JÄTE
BIOJÄTE

Pienet määrät kasviöljyä esim.
talouspaperiin imeytettynä voi
lajitella biojätteeseen tai kompostoriin. Isompi määrä öljyä
tulisi pakata tiiviisti esimerkiksi
maitotölkkiin ja laittaa polttokelpoiseen jätteeseen. Rasvoja
ei saa kaataa viemäriin.

KAATOPAIKKAJÄTE

BIOJÄTE
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PAPERI

Kaiken postiluukusta tulevan
paperin voi lajitella paperinkeräykseen. Sanomalehteä voi myös
käyttää biojätteiden keräyskääreenä, jolloin sen voi lajitella biojätteeseen.
Kartonkinen maito- tai jogurttipurkki

KARTONKI

Huuhtele ja valuta kuivaksi. Litistä ja pakkaa tiiviisti sisäkkäin.
Myös sisältä alumiinipinnoitetut
kartonkitölkit kelpaavat kartonginkeräykseen.
Sokeri tai jauhopussi

KARTONKI

Usein kartongin erottaa paperista kuidun ruskean värin perusteella
mutta
valkoisiakin
kartonkipakkauksia löytyy. Kartonkipakkaukset ovat paperia
vahvempia ja siksi kartonkia käytetään erityisesti pakkauksissa.
Tonnikalatölkki

METALLI

Metallinkeräykseen
kelpaavat
huuhdellut metallitölkit, -kannet ja -korkit. Öljyisen tölkin voi
pyyhkäistä puhtaaksi talouspaperilla ennen huuhtaisua vedellä.
Öljyisen talouspaperin voi lajitella biojätteeseen.

PAPERI

KARTONKI

Margariinirasian, kermaviili- tai
jogurttipurkin kannet

METALLI

Alumiinikannet lajitellaan metalliin. Epäselvässä tapauksessa
voi tehdä rypistystestin: muovia
oleva kansi suoristuu rypistyksen jälkeen, metallinen jää ruttuun. Metallin laatu ei huonone
kierrätyksessä, ja sitä voi kierrättää lähes loputtomiin.
Lasinen hillopurkki

LASIPAKKAUKSET

Lasinkeräykseen kelpaavat huuhdellut lasipurkit ja -pullot. Mahdolliset metalli- ja muoviosat
sekä kannet ja korkit on poistettava. Etikettejä ja kaulusrenkaita
ei tarvitse poistaa.
Kahvipaketti

MUOVIPAKKAUKSET

Kahvipaketin voi lajitella muovipakkaustenkeräykseen. Metallisen kahvikapselin metallinkeräykseen.
Muovinen kosmetiikkapakkaus

MUOVIPAKKAUKSET
POLTTOKELPOINEN JÄTE

Puhdas, tyhjä ja kuiva muovinen
deodoranttipullo, käsivoidepurkki tai hammastahnatuubi käy
muovipakkaustenkeräykseen.
Jos tuotetta on jäljellä, lajitellaan
kosmetiikkapakkaus polttokelpoiseen jätteeseen.
Musta muovipakkaus

MUOVIPAKKAUKSET

Mustatkin muovipakkaukset voi
lajitella muovipakkausten keräykseen – sen tunnistaminen
kierrätysprosessissa
kehittyy
koko ajan.

METALLI

Kännykkä tai jääkaappi

SÄHKÖLAITTEET

Kodin pienet ja suuret sähkölaitteet voi tuoda jäteasemille maksutta.
Lamppu

POLTTOKELPOINENJÄTE
SÄHKÖLAITTEET

Hehkulamput ja halogeenilamput lajitellaan polttokelpoiseen
jätteeseen. Loisteputket ja energiansäästölamput taas kuuluvat
sähkö- ja elektroniikkaromuun.
Niitä vastaanotetaan maksutta jäteasemilla ja joissakin niitä
myyvissä kaupoissa.
Hiuslakkapullo

Perussääntönä kierrätykseen menevälle materiaalille on hyvä muistaa,
että materiaalin tulee
olla puhdasta ja kuivaa
sekä oikealla tavalla pakattua.

Jos hiuslakkapullon suutin on
mennyt tukkoon ja pulloon on
jäänyt ponnekaasua, tulee se lajitella vaarallisena jätteenä jäteasemalle. Jos hiuslakkapullo on
täysin tyhjä voi pullon lajitella
metallinkeräykseen. Hiuslakkapullon muovisen korkin voi lajitella muovinkeräykseen.

Kartongit pakataan tiiviisti sisäkkäin, jotta niitä
mahtuu keräysastiaan
enemmän. Muovipakkaukset voi pakata eri osat
irrotettuna kevyesti pussiin, jotta eri muovilaadut
erottautuvat paremmin
toisistaan lajitteluprosessissa.

VAARALLINEN JÄTE
METALLI

Lääkepakkaus
Tyhjät lääkkeiden pakkaukset
lajitellaan materiaalinsa mukaan
kierrätykseen: Kokonaan muoviset purkit ja putkilot muovinkeräykseen ja kokonaan alumiiniset
pakkaukset metallinkeräykseen.
Lääkepainopakkaus, jossa on
sekä muovia että metallia, kuuluu polttokelpoiseen jätteeseen.
Tyhjät kartonkipakkaukset lajitellaan keräyskartonkiin ja tyhjät
lasiset lääkepullot pakkauslasin
keräykseen. Huom! Vanhentuneet lääkkeet palautetaan pakkauksineen aina apteekkeihin.

LASIPAKKAUKSET

MUOVIPAKKAUKSET
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Pakkaus on tarpeeksi
puhdas kierrätykseen
kun sitä voi haitatta säilyttää kotona muutaman
viikon ajan.

SÄHKÖLAITTEET

VAARALLINEN
JÄTE

AJANKOHTAISTA

Kierrätyspuisto Residuum
palvelee viitenä syyslauantaina
Kierrätyspuisto Residuum palvelee asiakkaita arkiaukioloaikojen
lisäksi viitenä peräkkäisenä syyslauantaina klo 10–15. Päivämäärät syyslauantaille ovat: 14.9.,
21.9., 28.9., 5.10. ja 12.10.2019.

Ranuan ja Pellon jäteasemat
palvelevat aukioloaikojensa mukaisesti. Tarkemmat tiedot aukioloajoista voi tarkistaa tämän
lehden takakannesta.

Jäteasemille maksutta
kotitalouksilta ja mökkiläisiltä
Puutarhajäte (yrityksille maksullinen)
Risu- ja oksajäte (yrityksille maksullinen)
Paperi, kartonki ja pahvi erikseen lajiteltuna
Pakkauslasi ( lasipullot ja -purkit )
Pienmetalli ja metalliromu
Pakkausmuovi (Kierrätyspuisto Residuumiin Rovaniemellä)
Kierrätyspuu eli pintakäsittelemätön puu esim kuormalavat
Painekyllästetty puu, alle 1 m3 kuormat maksutta
(yrityksille maksullinen)
Ajoneuvojen renkaat
Vaaralliset jätteet, kotitalouksille tavanomainen määrä
maksutta (yrityksille maksullinen)
Sähkölaitteet (SER)

Tiesitkö, että minimimaksu maksullisten
jätteiden tuonnista
jäteasemille on 15 €/
kuorma. Kierrätyspuisto Residuumissa
1000 kg lajittelematonta jätettä maksaa
221,34 €, joten kannattaa tuoda enemmän jätettä samassa
kuormassa.
Lisää tietoa hinnoista
löydät osoitteesta
https://residuum.fi/
asukkaille/hinnastotja-perusmaksut/

Jäteasemat siirtyvät talviajan aukioloaikoihin
Jäteasemien aukioloajat vaihtuvat 30.9.2019 alkaen lyhyempiin
talviaukioloaikoihin:
•

•

Rovaniemellä Kierrätyspuisto Residuum on avoinna
ma–pe klo 6.30–17 sekä syyslauantaisin 12.10. saakka
klo 10–15
Ranuan jäteasema ja Mustimaan jäteasema Pellossa
palvelevat talviaikaan maanantaisin klo 13-16 sekä
lauantaisin klo 11-14.

Talviaukioloajat ovat voimassa viikot 40–17 eli
noin lokakuun alusta huhtikuun loppuun.
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HUOMAA
MUSTIMAAN
JÄTEASEMAN
UUDET,
LAAJEMMAT
AUKIOLOAJAT!

Vastaa ja voita elämyksiä!

Vastaa kysymykseen, täytä kuponki huolellisesti ja palauta se 27.9.2019 mennessä Napapiirin
Residuumille. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan kausikortti elämykseen! Arvonta
suoritetaan 1.10.2019. Voittajan nimi julkaistaan Residuumin Facebookissa, Instagramissa sekä
nettisivuilla ja häneen ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Arvonta

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun.

Kysymys: Mitä materiaaleja tai jätejakeita kotitaloudet voivat aina tuoda maksutta
jäteasemillemme? Mainitse kolme. Vastaus kysymykseen löytyy tästä lehdestä.
Vastaus:

Napapiirin Residuum Oy
Tunnus 5018006
00003 VASTAUSLÄHETYS

Rastita mieluisin palkinto:
RoKi Hockeyn kausikortti

Nimi:

WoVo Rovaniemen kausikortti

Osoite:

Rovaniemen Teatterin kausikortti

Puhelin:
S-posti:

Leikkaa tästä ja lähetä!

Jätehuollon perusmaksut
Jätehuollon perusmaksu on jätelakiin perustuva maksu, jolla katetaan jätehuollosta aiheutuvia
kuluja. Kustannukset muodostuvat mm. jätehuoltojärjestelmän
ylläpidosta ja viranomaistehtävistä.
Maksu peritään jokaiselta vakituisen tai vapaa-ajan asuinhuoneiston omistajalta, jokaisesta
huoneistosta erikseen. Taloyhtiön maksu on useimmiten si-

sällytetty vastikkeeseen. Maksun
suuruus vakituiseen asumiseen
tarkoitetulta huoneistolta on
32,26€/vuosi ja vapaa-ajan huoneistolta 16,13€/vuosi.
Jätehuollon perusmaksulla tuotetaan jäteasemien palveluita,
hyötyjätteiden ja vaarallisten
jätteiden jätehuoltoa sekä jäteneuvontaa. Lisäksi maksulla ylläpidetään ekopisteverkostoa ja
keräyskierroksia.
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Kotitalouksien
puutarhajätettä sekä
risuja ja oksia voi
tuoda maksutta
jäteasemille niiden
aukioloaikoina!

Julkinen tiedote

an
Jäte-Jaski
vinkk

RAKENTAJAT JA REMONTOIJAT!
Lajittelemalla rakennusjätteet
jo jätteen syntypaikalla ja
tuomalla hyödynnettävät
materiaalit puhtaina
keräykseen voit säästää pitkän
pennin!
Pahvia, pakkausmuovia,
metallia ja kierrätyspuuta
otetaan kotitalouksilta
maksutta vastaan kaikilla
jäteasemillamme.

Arvonta

Leikkaa tästä, lähetä ja osallistu arvontaan!

Tilaa lajittelujuliste
maksutta jäteneuvonnasta ja kiinnitä se
näkyvälle paikalle!

TOIMIPISTEIDEN YHTEYSTIEDOT
KIERRÄTYSPUISTO RESIDUUM
Betonitie 1
Kesäkaudella viikot 18 – 39: Ma-pe klo 6.30 - 18.00
96320 ROVANIEMI
Talvikaudella viikot 40 – 17: Ma-pe klo 6.30 - 17.00
Puh. 0207 120 232
Syyslauantait: 14.9. - 12.10.: La klo 10.00 - 15.00
RANUAN JÄTEASEMA
Kaatopaikantie 3
97700 RANUA
Puh. 0207 120 237

KIINTEISTÖN OMAAN
JÄTEASTIAAN TAI JÄTEASEMILLE

KIINTEISTÖN OMAAN JÄTEASTIAAN
POLTTOKELPOINEN JÄTE

BIOJÄTE

Arjen kierrätyskelvottomat jätteet.
Max. 50 x 50 x 50 cm.
• Vaipat ja muut hygieniatuotteet
• Tekstiilit, kengät ja lelut
• Siivousjätteet, mm. pölypussit
• Toimistotarvikkeet LP-, CD- ja DVD-levyt ja VHS-kasetit
• Muovipussit ja -pakkaukset, ellei kierrätetä
• Biojätteet, ellei kierrätetä

Palamattomat jätteet, joita ei voi kierrättää.
•
•
•
•
•
•
•

Ruoantähteet
Hedelmien ja vihannesten kuoret
Kahvin- ja teenporot suodatinpapereineen
Talouspaperit ja lautasliinat
Kalanruodot ja pienet luut
Kasvien osat, kuihtuneet kukat ja kukkamulta

Jos käytössä ei ole kompostoria tai kiinteistökohtaista
biojäteastiaa, on biojäte polttokelpoista jätettä.

Pienet määrät palamattomia
jätteitä, kuten astioita
ja hehkulamppuja, voi laittaa
polttokelpoisen jätteen
joukkoon.
Poltetaan energiaksi
Laanilan ekovoimalaitoksella.

KAATOPAIKKAJÄTE

Eloperäiset jätteet.
•
•
•
•
•
•

€

Käytetään maakerroksina
kaatopaikan sulkemisessa.
Biokaasuksi v. 2019 alkaen.

MUSTIMAAN JÄTEASEMA
Kolarintie 55
95700 PELLO
Puh. 0207 120 234

LASIPAKKAUKSET

METALLI

Kaikki postiluukusta tuleva
paperi.

Paperi-, kartonki- ja
pahvipakkaukset.

Pakkauslasi — poista korkit ja
kannet.

• Sanoma- ja aikakauslehdet
• Mainokset ja esitteet
• Kirjekuoret ja postikortit
• Pehmeäkantiset kirjat

• Maito- ja mehutölkit
• Muro- ja keksipaketit
• Sokeri- ja jauhopussit
• Paperikassit ja pahvilaatikot

• Lasipullot
• Lasipurkit

• Metallitölkit, -kannet ja -korkit
• Alumiinivuoat ja -foliot
• Tyhjät maalipurkit
• Kattilat ja paistinpannut
• Paineettomat aerosolit

Käytetään uusiopaperin
valmistukseen.

Käytetään hylsykartongin
valmistukseen.

Juomalasit, astiat ja peilit
kuuluvat kaatopaikkajätteeseen.
Käytetään lasipakkausten
ja lasivillan valmistukseen.

€

€

€

VAARALLISET JÄTTEET

Suurikokoiset jätteet.

Kaikki sähkökäyttöiset laitteet.

Ympäristölle ja ihmisille haittaa aiheuttavat jätteet.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Hyllylevyt ja huonekalut
Runko- ja joustinpatjat
Rakennus- ja purkujätteet, pl. kaatopaikkajätteeseen kuuluvat
Muovituotteet, kuten pesuvadit ja puutarhakalusteet
Lasikuitu, kuten soutuveneet ja sukset
Muoviputket ja PVC-muovi
Maalattu ja lakattu puu

Pesukoneet, hellat ja mikrot
Jääkaapit ja pakastimet
Valaisimet, loisteputket, LED- ja energiansäästölamput
ATK-laitteet
Hiustenkuivaajat ja partakoneet
Puhelimet akkuineen
Sähkövatkaimet ja silitysraudat

Pienikokoisia sähkölaitteita vastaanotetaan
myös myyntipisteissä.

€

Materiaalit kierrätetään ja uusiokäytetään, vaaralliset aineet
käsitellään asianmukaisesti.

Paristot ja akut
Jäteöljyt ja suodattimet
Maalit, lakat, liimat ja liuottimet
Aerosolipakkaukset
Kaikki torjunta- ja suojeluaineet
Uudenvuoden tinat
Varoitusmerkityt pesu- ja puhdistusaineet
Muut kemikaalien varoitusmerkeillä merkityt aineet

Lääkkeet palautetaan aina apteekkeihin.

€

Käsitellään vaarallisten
jätteiden käsittelylaitoksessa.

KIERRÄTYSPUU

KYLLÄSTETTY PUU

TIILI- JA LAATTAJÄTE

BETONIJÄTE

Käsittelemätön ja
pinnoittamaton puujäte.

• Kestopuu
• Painekyllästetty puu

Hinta palakoon mukaan.

• Kuormalavat ja kaapelikelat
• Saha- ja höylätähteet
• Puhdas lauta, rima ym.

Soveltuu kierrätykseen myös maalattuna
tai muulla tavoin pinnoitettuna.

• Kaikki erilaiset tiilet
• Keraamiset laatat ja kaakelit
• Kevytbetoni, kuten Siporex
ja Leca-harkot
• Muurauslaasti

Hyödynnetään energiana
luvanvaraisessa polttolaitoksessa.

€

€

Saa sisältää terästä betonikappaleen
mittaan katkaistuna.
Hyödynnetään maanrakennusaineena.

€

RISU- JA OKSAJÄTE

PUUTARHAJÄTE

Puiden ja pensaiden oksat.

Haravointijätteet, kasvit ja kasvien osat.

• Puiden oksat ja rungot
• Pensaiden oksat
• Havut
• Kaikenlaiset risut

• Puiden ja pensaiden lehdet
• Neulaset
• Ruohonleikkuun tähteet
• Kasvimaan perkeet, kuten naatit
• Pensaiden ja muiden kasvien juuripaakut
• Pienet määrät multaa

Haketetaan ja hyödynnetään biojätteen tukiaineena sekä energiantuotannossa.

€ = Maksuton

€

• Betonilaatat, -kappaleet ja -elementit
• Valujen ylijäämät

Hyödynnetään maanrakennusaineena.

€

Puutarhajätteen voi myös kompostoida
omassa pihakompostorissa.

Risut ja oksat voi myös hakettaa omalla
pihalla ja käyttää puutarhakatteena tai
kompostin tukiaineena.

Huom! Vieraslajikasvien, kuten jättipalsamin,
osat kuuluvat polttokelpoiseen jätteeseen.

€

Hyödynnetään viherrakentamisessa.

€ = Maksullinen

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

Maksutonta neuvontaa
lajitteluun ja kierrätykseen liittyen

Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/
min. Laskutus, ajojärjestelyt, jätehuoltosopimukset

napapiirin_residuum

Käytetään uusiomuovituotteiden valmistukseen.

•
•
•
•
•
•
•

Ikonit

Puh. 0800 120 230
Ma–pe klo 9.00–15.00

Pakkausten muovit.
• Elintarvikkeiden
muoviset pakkaukset
• Pesuainepullot ja -kanisterit
• Muovikassit ja -kääreet
• Pakkausten Styrox

€

SÄHKÖLAITTEET

Poltetaan energiaksi voimalaitoksella.

Jäteneuvonta
kotitalouksille:

Käytetään metallituotteiden
valmistukseen.

JÄTEASEMILLE
LAJITTELEMATON JÄTE

Poltetaan energiaksi
Laanilan ekovoimalaitoksella.

KUUSISELÄN KAATOPAIKKA
Puh. 0207 120 231

Napapiirin Residuum

€

MUOVIPAKKAUKSET

€

Kannot ja puiden juuret ovat
maksullista jätettä.

Laskutus, ajojärjestelyt,
jätehuoltosopimukset

€

KARTONKI

Kaikki kooltaan yli 50 x 50 x 50 cm jätteet.

Kesäkaudella viikot 18 – 39: Ma klo 13.00 – 16.00, to 13.00 - 18.00 ja la 11.00 - 14.00
Talvikaudella viikot 40 – 17: Ma klo 13.00 – 16.00 ja la 11.00 - 14.00

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

Pienet määrät kaatopaikkajätteitä
voi laittaa polttokelpoisen
jätteen joukkoon.

Loppusijoitetaan
Kuusiselän kaatopaikalle.

EKOPISTEILLE, KIINTEISTÖN OMAAN JÄTEASTIAAN TAI JÄTEASEMILLE
PAPERI

Kesäkaudella viikot 18 – 39: Ma klo 13.00 – 16.00, to 13.00 - 18.00 ja la 11.00 - 14.00
Talvikaudella viikot 40 – 17: Ma klo 13.00 – 16.00 ja la 11.00 - 14.00

Asiakaspalvelu:

Ikkuna- ja peililasit
Lasi- ja keramiikkaesineet, kuten kaikki astiat
Hehku- ja halogeenilamput ja sulakkeet
Posliiniesineet, kuten WC-istuimet ja pesualtaat
Eristelevyt, -villat ja kattohuovat
Rakennuslevyt, kuten Gyproc
Tuhkat

www.residuum.fi

€

