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PUUJÄTE

Esittelyssä puujäte
Napapiirin Residuum aloitti
puujätteen vastaanoton
Rovaniemellä keväällä 2020.
Mitä puujäte on ja miksi se
kannattaa lajitella?
Puujätteellä tarkoitetaan esimerkiksi rakentamisessa ja purkamisessa sekä puunjalostusteollisuudessa syntyvää jätepuuta. Puujätteeseen voi lajitella
käytännössä kaiken maalatun,
lakatun tai siveltävällä puunsuoja-aineella kyllästetyn puun.

Puujätettä ovat myös huonekalujen puuosat sekä puumuovikomposiitista
valmistetut
tuotteet, kuten terassilaudat ja
-kalusteet. Painekyllästetty puu
tulee aina lajitella erikseen ja
toimittaa sille tarkoitettuun keräykseen.
Lajittelu kannattaa, sillä puujätteen vastaanottohinta on edullisempi kuin lajittelemattoman
jätteen. Edullisin tapa toimittaa
puujäte hyödynnettäväksi on
siis lajitella se erikseen jo syntypaikalla. Syntypaikkalajiteltua

Puujäte
hyödynnetään
energiantuotannossa.

puujätettä otetaan vastaan uudella asfalttikentällä Kierrätyspuisto Residuumissa.

PUUJÄTTEESEEN
VOI LAJITELLA
• Maalatut, lakatut tai
•

•
•
•

•
•

muuten käsitellyt paneelit, laudat, listat ja lankut
Maalatut tai pinnoitetut
levyt, kuten lastulevy,
vaneri, puukuitulevy ja
erilaiset sisustuslevyt
Parkettilaudat ja -levyt,
laminaattilevyt sekä
korkkilattialevyt
Puukuidusta valmistetut
sisäverhouslevyt (kattoja seinäpaneelit)
Puumuovikomposiitista valmistetut tuotteet,
kuten terassilaudat ja
-kalusteet
Huonekalujen puuosat
Kaikki muut puutuotteet,
jotka eivät sisällä vaarallista jätettä

Pieniä metalliosia, kuten
nauloja tai kahvoja,
ei tarvitse poistaa.

Puu lajitellaan käsittelytavan mukaan
Puujäte on käsiteltyä puuta.
Painekyllästetty puu eli kestopuu on suola- tai kreosoottikyllästettyä puuta, joka luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Se tulee aina
lajitella erikseen.
Kierrätyspuu on täysin käsittelemätöntä puuta. Sitä ei ole maalattu, lakattu tai käsitelty millään kemikaalilla.
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RAKENNUSJÄTE

Rakentaja säästää rahaa lajittelemalla
Rakentamisessa, purkamisessa ja remontoimisessa syntyy
jätteitä, joita otetaan vastaan
kierrätysasemilla. Kerää tältä
sivulta vinkit edullisempaan ja
ekologisempaan rakentamiseen!
Rakentamisessa syntyvien jätteiden lajittelulla säästää rahaa,
sillä osa jätteistä otetaan vastaan täysin ilmaiseksi, ja maksullistenkin jätteiden vastaanottohinta on edullisempi kuin
lajittelemattoman jätteen. Lajittelu on myös ympäristöystävällistä, sillä monet rakennusjätteistä voidaan hyödyntää uusina
materiaaleina.
MONET JÄTTEET OTETAAN
VASTAAN ILMAISEKSI
Kotitaloudet voivat tuoda ilmaiseksi kierrätysasemille monia rakentamisessa syntyviä jätteitä,
kuten pahveja, pakkausmuoveja,
metalleja ja kierrätyspuuta. Yrityksille pakkausmuovin ja kierrätyspuun tuominen on maksullista.
Pahvinkeräykseen
kuuluvat
muun muassa suojapahvit ja
pahvilaatikot. Pakkausmuovia
ovat muoviset myyntipakkaukset ja -kääreet. Metallinkeräykseen voi kierrätysasemille tuoda
sekä isoja että pieniä metalliesineitä.
Kierrätyspuuta on sellainen puu,
jota ei ole maalattu, lakattu tai
käsitelty millään kemikaalilla.
Käytännössä se tarkoittaa puhdasta lautaa, rimaa, listaa tai
muuta purku- tai rakennustyössä syntyvää pintakäsittelemätöntä puujätettä. Kiinnitykseen
tai kasaamiseen käytettäviä metalliosia, esimerkiksi nauloja, ei
tarvitse poistaa.
LAJITELLUN JÄTTEEN
VASTAANOTTOHINTA ON
EDULLISEMPI KUIN
LAJITTELEMATTOMAN
Rakennusjätteistä puujäte sekä

Jätteiden lajittelu tekee rakentamisesta edullisempaa ja ekologisempaa.

tiili- ja betonijäte ovat maksullisia jätteitä. Niiden vastaanottohinnat ovat kuitenkin huomattavasti edullisempia kuin
syntypaikkalajittelemattoman
jätteen.
Betonijätettä ovat esimerkiksi
piikatut betonin kappaleet, elementit, betonilaatat ja valuista
ylimääräisiksi jääneet betonikasat. Betonin vastaanottohinta
määräytyy palakoon mukaan.

Tiilijätettä ovat savitiili, kalkkihiekkatiili (Kahi), kevytbetoni
(Siporex, Leca-harkot) ja muurauslaasti. Tiilijäte voi sisältää
pieniä määriä keraamisia laattoja ja kaakeleita. Tiili- ja betonijäte eivät saa sisältää asbestia,
raskasmetalleja, PCB:tä tai muita
ongelmajätteitä.

Lajittelemalla rakennusjätteet
materiaalien mukaan säästät rahaa.
Tarkemmat lajitteluohjeet ja ajantasaiset
hinnastot löytyvät nettisivuiltamme
www.residuum.fi
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VAARALLISTEN JÄTTEIDEN JA JÄTEÖLJYJEN KERÄYS
ROVANIEMI 2020

OUNASJOEN SUUNTA 22.9.2020 		

JÄTEÖLJYJEN KERÄYS
7.9.2020
14.20–14.50
15.10–15.40
16.00–16.30
18.00–18.30
19.30–20.00

Tiaisen entinen koulu, Sodankyläntie 5997
Ylinamman ekopiste, Sodankyläntie 4543
Vikajärven ekopiste,
koulun urheilukentän vieressä, Liikekuja 3
Misin ekopiste, Kieliseljäntie 22
Vanttauskosken ekopiste, Kuusamontie 4947,
huoltoaseman pihassa

8.9.2020
13.15–13.45
14.30–15.00
15.20–15.50
16.00–16.30
17.00–17.30
18.00–18.30

8.30–9.00
9.15–9.30
9.55–10.15
10.25–10.40
10.55–11.10
11.25–11.40
12.05–12.35
12.45–13.15
14.30–14.45
15.00–15.20
15.30–16.00

Lohiniva ekopiste, kaupan takana, Kittiläntie 9255
Jääskön YKP, Kittiläntie 7600
Meltauksen ekopiste, koulun edustalla, Opinpolku 12
Patokoski, Patomajat
Marraskosken ekopiste, Mukkajärventie
Tapionkylän ekopiste, Tapionmutka
Songan ekopiste, kylätalon pihassa, Puhakantie 5
Sinetän ekopiste, Sinetänsalmentie 8, kaupan pihassa
Nivankylän ekopiste, Pyöryäntie 12
Vennivaaran ekopiste, Vennivaarantie
Lapinrinteen ekopiste, kaupan pihassa, Risutie 2

OUNASJOEN SUUNTA 23.9.2020 		
Lohinivan ekopiste, kaupan takana,
Kittiläntie 9255
Meltauksen ekopiste, koulun edustalla,
Opinpolku 12
Marraskosken metsästysseurantalo, Honkapolku 1
Tapion ekopiste, Tapionmutka
Sinetän ekopiste,
Sinetänsalmentie 8, kaupan pihassa
Songan ekopiste, kylätalon pihassa, Puhakantie 5

9.00–9.15
Unarintien ja Mitkasvaarantien risteys
9.35–9.50
Perttaus YKP, Unarintie 1265
10.30–10.45 Marraskoski, Kätkäntien ja
Ounasjoen Itäpuolentien risteys
10.55–11.10
Tapionkylä, Kuoksajärven
ja Ounasjoen Itäpuolentien risteys
11.35–11.50
Nivankylän ekopiste, Ounasjoen itäpuolentie 1052
12.15–12.45
Kauppatorin ekopiste, Lapinkävijäntie 3
13.00–13.15 Korkalovaara, Ruskakuja

Kivitaipaleen ekopiste, Taipaleentie 65
Narkauksen ekopiste, P-paikalla, Ranuantie 3388
Välijoen YKP, Lemmenkuja 22
Jaatilan ekopiste,
entisen kaupan pihassa, Kemintie 3907
Muurolan ekopiste, Mäkipuistontie 7

RANUA 2020

9.9.2020
15.30–16.00
16.30–17.00
17.30–18.00
19.00–19.30
19.50–20.20

VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KERÄYS
ALAKEMIJOEN SUUNTA 16.9.2020 		

12.20–13.35
14.35–15.00
15.20–15.40

Leive YKP, hautausmaan parkkipaikka, Pisantie 471
Jaatilan ekopiste, Kemintie 3907
Muurolan ekopiste, Mäkipuistontie 7
Hirvaan ekopiste, koulun edessä, Kemintie 1504
Rautiosaaren ekopiste, koulun edessä,
Huhtavainiontie 4
Paavalniemen ekopiste, Paavalniementie 7
Norvajärven ekopiste, Norvatie 860
Saarenkylän ekopiste, urheilukentän edustalla,
Napapiirintie 8

SODANKYLÄN SUUNTA 17.9.2020 		
8.30–8.45
9.15-9.40
10.15–10.30
11.20–11.35
11.50–12.05
12.15–12.30
13.10–13.40
14.05–14.20

Misin ekopiste, Kieliseljäntie 22
Vikajärven ekopiste, koulun vieressä, Liikekuja 3
Käyrämön Keidas, Sodankyläntie 6789
Tiainen, Niesintie 1
Ylinamman ekopiste, Sodankyläntie 4543
Alanampa, P-paikka, Sodankyläntie 3860
Perunkajärven ekopiste, Perunkajärven itäpuolentie 1
Olkkajärven veneenlaskupaikka, Sodankyläntie 1656

RANUANTIEN SUUNTA 18.9.2020 		
9.00–9.15
9.35–9.50
10.30–10.45
11.05–11.10
11.15–11.30
11.45–12.00
13.20–13.50
14.00–14.20

11.9.2020
7.00–07.20
7.40–08.00
8.20–08.35
9.00–09.10
10.30–10.50
11.20–11.35

ROVANIEMI 2020

9.00–9.10
9.20–9.50
10.20–10.50
11.05–11.25
11.45–12.00

VAARALLISTEN JÄTTEIDEN JA JÄTEÖLJYJEN
KERÄYS

Lapioaapa YKP, Haukitie 9
Välijoki YKP, Lemmenkuja 22
Siika-Kämä YKP, Alajärventie 2
Saari-Kämä, Matalalammin levike
Narkauksen ekopiste, P-paikalla, Ranuantie 3388
Kivitaipaleen ekopiste, Taipaleentie 65
Pöykkölän ekopiste, Muonakuja 1
Ounasrinteen ekopiste, Saaruantie 1

YLÄKEMIJOEN SUUNTA 21.9.2020 		
9.15–9.30
9.45–10.15

Pajulampi, Auttijärventien ja Pajulammentien risteys
Pirttikosken ekopiste, kaupan pihassa,
Pirttikoskentie 2169
10.35–11.00 Vanttauskosken ekopiste, Kuusamontie 4947,
huoltoaseman pihassa
12.10–12.15
Jokela, Jokelantien ja Ylikörköntien risteys
12.40–13.00 Oikaraisen Taukopaikka, Koskenkyläntie 1595
13.25–13.45 Karvonrannan ekopiste, Taljatie
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12.00–12.40
13.10–13.30
13.45–13.55
14.20–15.20
15.30–15.45
16.15–16.30

Hosio, Alpo Impiön piha, Simojoentie 166
Raiskio, Simontien P-paikka, Simontie 56
Portimo, P-paikka, Rovaniementie 248
Toljan ekopiste, Vanha Toljantie 1
Pohjaslahden ekopiste, Luirontie 1
Kultisalmi, Koivuperäntienhaara,
Koivuperäntien ja Simojärventien risteys
Saariharjun ekopiste, Posiontie 301
Kelankylän ekopiste,
Siuruajoen P-paikka, Myllytie 1 vastapäätä
Kuukasjärven ekopiste, Kuukasjärven kouluntie 2
Ranua kirkonkylä Hillatori, Hillakatu 2
Heinisuontie 64, Petäjäjärvi Jari
Asmunti, lääninrajan P-paikka, Ranuantie 4505

PELLO 2020

VAARALLISTEN JÄTTEIDEN JA JÄTEÖLJYJEN
KERÄYS
10.9.2020
8.50–09.20
9.50–10.20
10.40–11.10
11.30–12.00
13.00–13.20
13.40–14.00
14.30–14.50
16.30–16.50
17.10–17.30

Konttajärvi, nuorisoseurantalo, Meltauksentie 83
Lampsijärven ekopiste,
kylätalo (entinen koulu), Kylätie 15 A
Sirkkakosken ekopiste, Pientie 3 B
Lankojärven ekopiste, Länsipuolentie 42
Lempeän teollisuusalue, Väylänvarrentie 32
Jarhoinen, Rundgrenin halli, Väylänvarrentie 225
Orajärven ekopiste,
kylätalo (entinen koulu), Orajärventie 24 B
Turtola ekopiste, entinen koulu, Torniontie 148 A
Juoksengin ekopiste, nuorisotalo, Ratasjärventie 4

KATSO
T
OHJEE LTA
AVA
SEURA LTA
SIVU

AJANKOHTAISTA
YLEISET TOIMINTAOHJEET KERÄYSKIERROKSILLE

Hox! Usein

Vaarallisten jätteiden keräys:
• Akut ja paristot
• Elohopealämpömittarit sekä muut elohopeapitoiset jätteet,
pois lukien energiansäästö- ja loisteputkilamput
• Voiteluaineet, jäähdytys- ja jarrunesteet, rasvat ja suodattimet
• Hapot ja emäksiset pesuaineet (lipeät)
• Torjunta- ja kasvinsuojeluaineet ja niiden pakkaukset
• Maalit, lakat, liimat, ohenteet, liuottimet, kitit ja hartsit
• Aerosolipakkaukset, spray-purkit ja polyuretaanivaahtopullot
• Maksuton keräys, joka tuotetaan jätehuollon perusmaksuilla. Vaarallinen
jäte on pakattava asianmukaisesti ja pakkauksen sisältö on aina ilmoitettava. Paras pakkaus on alkuperäinen myyntipakkaus, jossa on asianmukaiset tiedot ja varoitusmerkit valmiina. Keräyksen suorittaa Fortum Waste
Solution Oy.
HUOM! Lääkejätteet palautetaan apteekkeihin.
Jäteöljyjen keräys:
• Käytöstä poistetut voiteluöljyt
• Mustat ja kirkkaat jäteöljyt
Eri jäteöljylaadut tulee pitää erillään. Vesipitoisuuden tulee olla alle 10 %.
Jäteöljyyn ei saa olla sekoittuneena polttoöljyä, jarru- tai jäähdytinnesteitä,
liuottimia, bensiiniä tai mitään muita vieraita aineita. Jäteöljy imetään suoraan keräysautoon tai kaadetaan kanistereista valuma-altaaseen. Keräysastioita, kuten kanistereita tai tynnyreitä, ei vastaanoteta. Tyhjät astiat on
huolehdittava itse pois vastaanottopaikalta.
Yli 800 litran jäteöljyerille voi tilata Lassila & Tikanoja Oyj:ltä veloituksettoman noudon. Lisätietoja puh. 010 636 6031 tai sähköpostilla oil@lassilatikanoja.fi
Lisätiedot ja palaute
Keräyskierroksiin liittyvissä asioissa voit halutessasi ottaa yhteyttä s-postilla
satu.portti@residuum.fi.
Kotitalouksien maksuton jäteneuvonta, Napapiirin Residuum Oy, puh. 0800
120 230 (ma-pe klo 9-15).

Ekoa Arkeen -päivät
kierrätysasemilla
Tänä syksynä kaikilla kierrätysasemillamme järjestetään Ekoa
arkeen -tapahtuma. Tapahtumassa voi keskustella jätteiden
lajittelusta ja jätehuollosta sekä saada vastauksia mieltä askarruttaviin kierrätyskysymyksiin. Kävijöille on tarjolla kahvia
ja makkaraa. Tervetuloa!

Kierrätyspuisto Residuum Rovaniemellä,
la 12.9.2020 klo 10–15
Kierrätysasema Pello, to 17.9.2020 klo 15–18
Kierrätysasema Ranua, to 10.9.2020 klo 15–18
Huom! Jos tapahtuma joudutaan perumaan koronavirustilanteen vuoksi,
ilmoitamme asiasta nettisivujemme
Ajankohtaista-osiossa sekä sosiaalisen
median kanavissamme. Tapahtumien
järjestämisestä voi tiedustella myös
maksuttomasta kotitalouksien jäteneuvonnasta ma-pe klo 9-15 numerosta 0800 120 230.

kysyttyä
Mitä vanhoille
kirjoille voi tehdä?

?

Poista kirjasta kovat kannet. Sivut ovat keräyspaperia, kannet
polttokelpoista jätettä.
Miten vanhan
joustinpatjan voi
hävittää?
Poista patjasta kangas ja vaahtomuovi. Kankaan sisällä olevat
metallijouset voi viedä metallinkeräykseen kierrätysasemille
ilmaiseksi. Kangas ja vaahtomuovi ovat polttokelpoista jätettä. Kokonaisina patjat otetaan vastaan kierrätysasemilla
maksullisena jätteenä.

Kierrätyspuisto
Residuum
palvelee viitenä
syyslauantaina
Kierrätyspuisto Residuum palvelee asiakkaita arkiaukioloaikojen lisäksi viitenä peräkkäisenä syyslauantaina klo 10-15.
Päivämäärät
syyslauantaille ovat:
12.9., 19.9., 26.9.,
3.10. ja 10.10.2020.
Ranuan ja Pellon kierrätysasemat ovat avoinna normaalisti.
Kierrätysasemien aukioloajat
löytyvät tämän lehden takakannesta.
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LAJITTELU

Arjen
lajitteluohjeita
Kotitalouksien arjessa syntyviä hyödynnettäviä
jätteitä ovat muun muassa pakkausmuovi,
kartonki, paperi, metalli ja lasi. Näitä materiaaleja voi viedä kiinteistön omiin keräysastioihin tai ekopisteille. Lue tästä lajitteluohjeita arjessa syntyville jätteille!

PAPERI
KELPAA
• Paperinkeräykseen kelpaa postin mukana
tuleva paperi, esimerkiksi lehdet, mainokset
ja kirjekuoret.
• Tulostuspaperi ja ruutupaperi sekä vihot
kuuluvat paperinkeräykseen.
• Kirjojen sivut kelpaavat, mutta kannet pitää
poistaa.
EI KELPAA
• Lahjapaperit ja kirjojen kannet eivät ole
keräyspaperia vaan polttokelpoista jätettä.
• Ruskeat kirjekuoret ja ruskeat paperipussit
eivät ole keräyspaperia, vaan kuuluvat kartonginkeräykseen.

MUOVIPAKKAUKSET

METALLI

KELPAA
• Vain tyhjät, puhtaat ja kuivat muovipakkaukset kelpaavat muovinkeräykseen.
• Muovipakkauksen tunnistaa siitä, että sitä on
käytetty jonkin myytävän tuotteen pakkaamiseen.
• Muovipakkauksia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, saippua- ja pesuainepullot
sekä muoviset kääreet.

KELPAA

EI KELPAA
• Muu muovi kuin pakkausmuovi ei kelpaa.
Muovipakkauksia eivät ole esimerkiksi kaupasta ostetut tyhjät pakasterasiat, jätepussirullat, muovikelmut ja vastaavat.
• Muovituotteet, kuten pulkat, kolat, lelut ja
pressut eivät kuulu muovinkeräykseen.
• Pienet muovituotteet voi laittaa polttokelpoiseen jätteeseen, isommat voi viedä kierrätysasemille maksua vastaan.

KARTONKI

• Huuhdellut säilyketölkit, pienet metalliesi•
•

neet, metalliset astiat, kannet ja korkit kelpaavat.
Täysin tyhjät aerosolipullot (eivät suhise tai
hölsky) ja täysin tyhjät metalliset maalipurkit kuuluvat metallinkeräykseen.
Kierrätysasemilla otetaan vastaan myös
suurempaa metalliromua, kuten polkupyöriä ja kiukaita.

EI KELPAA
• Vaaralliset jätteet eivät kuulu metallinkeräykseen vaan vaarallisten jätteiden keräykseen. Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi painetta sisältävät aerosolipakkaukset,
maalia sisältävät maalipurkit, uuden vuoden
tinat ja paristot. Kotitalouksien vaaralliset
jätteet otetaan vastaan kierrätysasemilla.

LASIPAKKAUKSET

KELPAA
• Kaikki tyhjät, puhtaat ja kuivat kartonkipakkaukset kelpaavat, esimerkiksi maito- ja jogurttipurkit, muro- ja keksipaketit, sokeri- ja
jauhopussit sekä kananmunakennot.
• Ruskeat kirjekuoret sekä ruskeat paperipussit kuuluvat kartonginkeräykseen.
• Pahvilaatikot voi laittaa kartonkiastiaan pienempinä palasina. Isot laatikot ja levypahvit
voi viedä kierrätysasemille.
EI KELPAA
• Lahjapaperit ja likaiset tai märät pakkaukset
eivät kuulu kartonginkeräykseen, vaan ne
voi laittaa polttokelpoiseen jätteeseen.
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KELPAA
• Kaikki kirkkaat ja värilliset lasipullot ja -purkit kelpaavat lasinkeräykseen tyhjinä ja
huuhdeltuina.
EI KELPAA
• Lasiastiat ja -esineet, kuten juomalasit ja
uunivuoat, eivät kuulu lasinkeräykseen.
• Posliini, keramiikka, ikkuna- ja peililasit sekä
opaalilasi (ns. maitolasi, käytetään joissain
kosmetiikkapakkauksissa) eivät ole keräyslasia.
• Kaikki edellä mainitut ovat kaatopaikkajätettä, jota otetaan vastaan kierrätysasemilla
maksua vastaan. Yksittäisen pienen esineen
voi laittaa polttokelpoisen jätteen joukkoon.

Vastaa kysymykseen ja
voit voittaa
ekologisen kulkuneuvon!

Arvonta

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun.

Vastaa kysymykseen, täytä kuponki huolellisesti ja palauta se 18.9.2020 mennessä
Napapiirin Residuumille. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvomme ekologisen
menopelin eli Jopon! Arvonta suoritetaan 24.9.2020. Voittajan nimi julkaistaan Residuumin
Facebookissa, Instagramissa sekä nettisivuilla ja häneen ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

KYSYMYS: Minkä uuden jätelajin vastaanotto aloitettiin keväällä 2020?
Vastaus:

Napapiirin Residuum Oy
Tunnus 5018006
00003 VASTAUSLÄHETYS

Nimi:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti

Leikkaa tästä ja lähetä!

Napapiirin Kiertotalouspuisto
edistää arktista kiertotaloutta
Mitä sinä näet tällä alueella tulevaisuudessa? Me näemme arktisen kiertotalouspuiston, jossa
jätteet hyödynnetään lähellä
niiden syntysijoja. Napapiirin
Residuum, Napapiirin Energia ja
Vesi sekä Rovaniemen kaupunki edistävät yhdessä paikallista
kiertotaloutta Napapiirin Kiertotalouspuisto -hankkeella.
Lisätietoja hankkeesta löytyy
Residuumin nettisivuilta Toimintamme-osiosta: residuum.fi/toimintamme/napapiirin-kiertotalouspuisto/

Auta meitä kehittymään!
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.

7–

Tiesitkö, että puutarhajätteet
voi viedä ilmaiseksi
kierrätysasemille niiden
aukioloaikoina
ympäri vuoden?

Arvonta

Leikkaa tästä, lähetä ja osallistu arvontaan!

TOIMIPISTEIDEN YHTEYSTIEDOT
KIERRÄTYSPUISTO RESIDUUM
Betonitie 1, 96320 ROVANIEMI
Puh. 0207 120 232
Kesäkaudella viikot 18–39: Ma–pe klo 6.30–18.00
Talvikaudella viikot 40–17: Ma–pe klo 6.30–17.00
Syyslauantait: 12.9.–10.10.2020: La klo 10.00–15.00

KIERRÄTYSASEMA RANUA
Kaatopaikantie 3, 97700 RANUA
Puh. 0207 120 237

KIERRÄTYSASEMAT
SIIRTYVÄT
TALVIKAUDEN
AUKIOLOAIKOIHIN
28.9.2020.

Kesäkaudella viikot 18–39: 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 viikot 18–39: 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
Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme osoitteessa www.residuum.fi.

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

Napapiirin Residuum

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

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

Maksutonta neuvontaa
lajitteluun ja kierrätykseen liittyen

napapiirin_residuum

www.residuum.fi

Julkinen tiedote

an
Jäte-Jaski
vinkk

