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Katso Kierrätyspuiston syyslauantaiden aukioloajat s.2

Kierrätyspuisto
Residuum!

Alakorkalon jäteasema saa uuden nimen: 

Tutustu kattaviin kierrätys-  
ja lajittelupalveluihin s.3.

Tunnistatko kierrätysmerkit? s.7

Lue mitä  
kierrätettäville  
materiaaleille  
tapahtuu s.6 



Rovaniemellä sijaitseva Kierrä-
tyspuisto Residuum palvelee 
asiakkaita arkiaukioloaikojen li-
säksi viitenä peräkkäisenä syys-
lauantaina klo 10–15. Päivämää-
rät syyslauantaille ovat: 15.9., 
22.9., 29.9., 6.10. ja 13.10.2018.

Kierrätyspuisto Residuum  
palvelee viitenä syyslauantaina

Ranuan ja Pellon jäteasemat 
ovat avoinna normaalisti: tar-
kemmat tiedot aukioloajoista 
voi tarkistaa tämän lehden taka-
kannesta. 

Kierrätyspuisto Residuum palvelee viitenä syyslauantaina samoin palveluin, kuin arkenakin. 
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Kotitaloudet voivat tuoda puu-
tarhajätteitä, kuten puiden ja 
pensaiden lehtiä ja kasvimaan 
perkeitä, sekä risuja ja oksia 
maksutta kaikille jäteasemille 
ympäri vuoden. Kuormat voi toi-
mittaa niille osoitetuille paikoil-
le omatoimisesti toimipisteiden 
aukioloaikoina.

Ajoreitti puutarha-, risu- ja oksa-
jätteitä Kierrätyspuisto Residuu-
miin tuotaessa on muuttunut 
– entinen hyötyjätealue Beto-
nitien päässä on siirtynyt Va-
saratielle ja aluetta nimitetään 
jatkossa Hyötykiepiksi. Katso 
tarkemmat tiedot seuraavalta 
sivulta!

Haravointijätteet 
aina maksutta  
jäteasemille!

AJANKOHTAISTA

HUOM!  
Vieraslajikasvien,  

kuten jättipalsamin  
osat kuuluvat  

polttokelpoisen 
 jätteen joukkoon!

Talven aukioloaikoihin 
siirtyminen 

Toimipisteiden aukioloajat vaihtuvat 1.10.2018 alkaen lyhy-
empiin talviaukioloaikoihin:

• Rovaniemellä Kierrätyspuisto Residuum on avoinna 
ma–pe klo 6.30–17 sekä syyslauantaisin 13.10. saakka 
klo 10–15

• Ranualla jäteasema palvelee maanantaisin klo 13–16 
sekä lauantaisin klo 11–14

• Mustimaan jäteasema Pellossa on talviaikana avoinna 
vain parillisten viikkojen lauantaisin klo 11–13

Talviaukioloajat ovat voimassa viikot 40–17 eli lokakuun 
alusta huhtikuun loppuun.
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UUSI HYÖTYJÄTEALUE 

HALLINTO

Kierrätyspuisto Residuum esittäytyy!
Alakorkalon jäteasema saa uu-
den nimen ja uuden ilmeen. 
Alakorkalon jäteasema tunne-
taan jatkossa nimellä Kierrä-
tyspuisto Residuum. Uudistuk-
sella pyritään selkeyttämään 
alueen palveluiden löydettä-
vyyttä ja tehostamaan kierrä-
tyskelpoisten materiaalien ke-
räystä. 

Kierrätyspuisto-nimi kuvaa hy-
vin alueen toimintoja, jotka 
tähtäävät materiaalien mahdol-
lisimman tehokkaaseen uudel-
leenkäyttöön ja kierrätykseen. 
Jätteeksi Kuusiselän kaatopai-
kalle päätyi vuonna 2017 enää 
6 % Residuumin toimialueella 
kerätystä materiaalista: 42 % 
saatiin käytettyä uudelleen ma-
teriaalina ja 52 % hyödynnettiin 
energiana.

Rovaniemi on kiertotalouden edelläkävijäkunta. Uusi Kierrätyspuisto Residuum tarjoaa monipuoliset kierrätys- ja lajittelupalvelut 
yhdyskunta- ja muulle jätteelle.

1. Hyötykieppi – uudistunut hyö-
tyjätealue, johon tuodaan mm. 
puutarha-, risu- ja oksajätteet

2. Ekokieppi – entuudestaan tut-
tu maksuttomien kierrätysmate-
riaalien ja vaarallisten jätteiden 
keräyspaikka

3. Seka-asema – sekalaisen mak-
sullisen jätteen keräyspaikka

4. Koonti-asema – logistiikka-
keskus

KIERRÄTYSPUISTO RESIDUUMIN PALVELUT:

5. Bioasema – jätteenkuljetus-
yrittäjiä palveleva asema biojät-
teelle

Hyötykieppiin ajetaan jat-
kossa Vasaratietä pitkin. 
Kaikki Kierrätyspuisto Re-
siduumin palvelut ovat hel-
posti löydettävissä uusien, 
selkeiden opasteiden avulla. 
Tervetuloa tutustumaan uu-
distuneeseen alueeseen!
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KERÄYSKIERROKSET

Keräyskierrokset tuovat palvelut 
lähemmäs Sinua!
Jokavuotiset keräyskierrokset ovat vakiinnuttaneet paikkansa Residuumin vuosiohjelmassa. 
Kiertävässä jätteenkeräyksessä kerätään joka kesä sekalaisia jätteitä, sähkö- ja 
elektroniikkaromua ja romumetallia. Vaarallisia jätteitä ja jäteöljyjä kerätään omilla 
keräyskierroksilla. Vuodenvaihteessa järjestetään tänäkin vuonna joulukuusten keräys. 
Ainoastaan sekalaisista jätteistä peritään maksu – kaiken muun kotitaloudet voivat palauttaa 
keräyksiin maksutta.

Rovaniemellä kesän kolme eri-
laista kierrosta ovat pysyneet 
omina kokonaisuuksinaan. Ra-
nualla ja Pellossa vaarallisia jät-
teitä ja jäteöljyjä on asiakkaiden 
toiveesta alettu kerätä samalla 
kerralla yhden päivän aikana. 
Pyrkimyksenä on tuottaa mah-
dollisimman monia palveleva 
kokonaisuus ja tarjota kuntalai-
sille mahdollisuus vaivattomaan 
jätehuoltoon.

Mitä kierrätetään ja kuinka pal-
jon?
Suurin osa keräyksiin tuoduista 
materiaaleista on romumetal-
lia. Sekalaisten jätteiden, kuten 
huonekalujen ja muiden suuri-

ANNA MIELIPITEESI  
KERÄYKSISTÄ KUULUA 

 MEILLEKIN!
Haluaisitko antaa palautetta  

menneen kesän tai tulevan talven 
keräyskierroksista? Ota rohkeasti 

yhteyttä suunnittelupäällikkö  
Satu Porttiin:  

satu.portti@residuum.fi.

Kesän 2018 keräyskierroksilla kerätyn vaarallisen jätteen määrä 
paikkakunnittain.

Rovaniemi

1 000 kg

2 000 kg

3 000 kg

4 000 kg

Ranua Pello

kokoisten jätteiden osuus gra-
fiikan jätemäärästä on vain 20-
30 %. Vuonna 2017 Rovaniemen 
alueella kiertävään jätteenke-
räykseen tuotiin yli 10  000 kg 
sekalaisia jätteitä, joka on lähes 
40 % enemmän kuin vuonna 
2016.

Sähkö- ja elektroniikkaromua 
(SER) kierrätettiin vuonna 2017 
yhteensä yli 9 kg asukasta koh-
den. Eniten kierrätettiin suu-
ria kodinkoneita. Rovaniemellä 
vuoden 2017 keräyskierroksilla 
kerättiin SER:iä yli 5 500 kg, joka 
oli 16 % enemmän kuin edellise-
nä vuonna. Vuoden 2018 kerä-
yskierrokset olivat lehdenteko-

hetkellä yhä käynnissä, mutta 
jo siinä vaiheessa oli nähtävissä, 
että kierroksille  tuotavan SER:in 
määrä on selkeässä kasvussa.

Rovaniemellä kiertävässä jätteenkeräyksessä kerätyt 
jätemäärät vuosina 2016 ja 2017.

Sekalaiset jätteet  
ja romumetalli

Sähkö- ja  
elektroniikkaromu

2 000 kg

4 000 kg

6 000 kg

8 000 kg

10 000 kg

12 000 kg

2017 
2016

5 560

10 620

4 780

7 640

3 433

911 608
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KIERTOTALOUS

Residuum kiertotalouden hankkeissa
Napapiirin Residuum on aktiivi-
nen kiertotalouden toimija, joka 
tekee tiivistä yhteistyötä moni-
en tahojen kanssa. Residuum on 
muun muassa mukana luomas-
sa Rovaniemelle kiertotalou-
den tiekarttaa ja kehittämässä 
Napapiirin Kiertotalouspuistoa. 
Yhtiöllä on myös monia omia 
kiertotaloutta tukevia kehitys-
hankkeita, kuten uusiutuvan 
energian ja kaatopaikkakaasun 

Kuusiselän kaatopaikalla panostetaan uusiutuvaan energiaan. Huoltohallin katolle asennetut 38 aurinkopaneelia lisäävät alueen 
energiaomavaraisuutta.

hyödyntämisen kokeiluja Kuu-
siselän kaatopaikalla.

Valtakunnallisen jätesuunnitel-
man vaikutus Residuumin toi-
mintaan
Rovaniemen kaupunki on yksi 
kiertotalouden edelläkävijäkun-
nista ja sitoutunut jätehuollon 
osalta valtakunnallisen jätesuun-
nitelman tavoitteisiin. Tavoittee-
na on muun muassa vähentää 

Kiertotaloudessa jätettä ja hukkaa 
syntyy mahdollisimman vähän: 
materiaalit ja niiden arvo pyritään 
säilyttämään kierrossa mahdolli-
simman pitkään.

 Jokainen meistä voi  
toteuttaa kiertotaloutta ihan  
jokapäiväisessä arjessa!

syntyviä jätemääriä, nostaa eri 
materiaalien hyödyntämisas-
teita sekä tehostaa kierrätys-
tä. Esimerkiksi yhdyskuntajät-
teen kierrätysaste pitäisi saada 
nostettua 42 %:sta (v. 2017) 55 
%:iin vuoteen 2023 mennessä. 
Kunnallisena jätehuoltoyhtiönä 
Residuum on mukana toteutta-
massa näitä kunnianhimoisia ta-
voitteita.

Jäte-Jaskan  

vinkki!
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MITÄ MATERIAALEILLE TAPAHTUU

Kaikista kierrätettävistä mate-
riaaleista eniten kierrätetään 
keräyspaperia, eli muun muas-
sa lehtiä, mainoksia ja muuta 
postiluukusta tulevaa paperia 
(noin 1200 tonnia vuodessa). 
Toiseksi eniten kierrätetään kar-
tonkia ja pahvia (noin 200 ton-
nia vuodessa). Nämä materiaa-
lit kuljetetaan Kierrätyspuisto 
Residuumiin, jossa ne paalataan  
ja lastataan kuljetettaviksi ja 
kierrätettäviksi paperitehtaal-
le. Kierrätyspaperista tehdään 
pääasiassa sanomalehti- ja peh-
mopaperia, kierrätyskartongis-
ta muun muassa aaltopahvin  
raaka-ainetta.

Pakkauslasia kierrätetään eko-
pisteiden kautta noin 180 tonnia 
ja pienmetallia noin 160 tonnia 
vuodessa. Nämäkin materiaalit 
kuljetetaan ensin Kierrätyspuis-
to Residuumiin välivarastointiin. 
Lasipakkaukset kuljetetaan Ro-
vaniemeltä edelleen Englantiin 
ja Hollantiin, jossa niistä val-
mistetaan uusia lasipakkauksia. 
Metallit kuljetetaan käsittelylai-
tokseen , jossa eri metallit ero-
tellaan toisistaan ja toimitetaan 
edelleen uusiokäyttöön. Metalli 
kiertää lähes loputtomasti laa-
dun heikkenemättä: noin puolet 
metallituotteiden valmistukseen 
käytetyistä raaka-aineista on 
kierrätettyä metallia. 

Muovipakkauksia on kerätty  
Rovaniemellä kohta kaksi vuotta 
ja Ranualla ja Pellossa alkuvuo-
desta 2018 lähtien. Muovitkin 
paalataan ensin Kierrätyspuisto 
Residuumissa ja kuljetetaan sen 
jälkeen jatkokäsittelyyn Riihimä-
elle Fortumin muovinjalostamolle. 

Mitä kierrätettäville materiaaleille  
tapahtuu?

Muovit kulkevat seitsemän eri lajit-
telukoneen läpi, joista kukin et-
sii optisilla sensoreillaan tietyn-
laista muovia. Lajitellut muovit 
murskataan, pestään, kuivataan 
ja lopuksi sulatetaan pieneksi, 
kovaksi muovirakeeksi – CIRCO-
granulaatiksi. Granulaattia käy-
tetään raaka-aineena muun mu-
assa muovipussien ja -putkien 
valmistuksessa.

Kierrätyskelpoiset materiaalit 
kierrättämällä säästyy hurjat 
määrät energiaa ja neitseellisiä 
raaka-aineita. Jokainen voi omal-
la toiminnallaan vaikuttaa siihen, 

Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa on yhteensä yli 100 ekopistettä, joissa kerätään 
kotitalouksien kierrätyskelpoisia materiaaleja: paperia, kartonkia, pahvia, pakkausla-
sia ja pienmetallia. Viidellä ekopisteellä kerätään myös kotitalouksien pakkausmuovia. 
Mihin nämä materiaalit päätyvät ja mitä niistä tehdään?

että materiaalit pysyvät kierrossa 
mahdollisimman pitkään!

Kaikkien pakkausten kierrätyk-
sestä Suomessa vastaa Suomen 
Pakkauskierrätys Rinki Oy.

Lähteitä:
https://rinkiin.fi/kotitalouksille/pakkaus-
kierratys-suomessa/ 

http://www.suomenkeraystuote.fi/lajit-
telu/miksi-paperia-kannattaa-kierrattaa/
 
https://info.rinkiin.fi/miten-muovipakka-
us-kiertaa/

Kierrätyskelpoiset 
materiaalit kier-

rättämällä säästyy 
hurjat määrät ener-
giaa ja neitseellisiä 

raaka-aineita.

Kierrättäminen Residuumin toimialueella on helppoa: ekopisteitä, joista materiaalit 
päätyvät hyötykäyttöön, on kolmen kunnan alueella yli 100 kpl.
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Vastaa ja voita elämyksiä!
Vastaa kysymykseen, täytä kuponki huolellisesti ja palauta se 21.9.2018 mennessä Napapiirin 
Residuumille. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan kausikortti elämykseen! Arvonta 
suoritetaan 24.9.2018. Voittajan nimi julkaistaan Residuumin nettisivuilla ja häneen ollaan 
yhteydessä henkilökohtaisesti.

Kysymys: Kuinka paljon sähkö- ja elektroniikkaromua eli SER:iä kierrätettiin 
asukasta kohden vuonna 2017? Vastaus kysymykseen löytyy tästä lehdestä.

Vastaus: 

Nimi:

Osoite:

Puhelin:

Rastita mieluisin palkinto:

 RoKi Hockeyn kausikortti

 WoVo Rovaniemen kausikortti

 Rovaniemen Teatterin kausikortti 

Napapiirin Residuum Oy
Tunnus 5018006
00003 VASTAUSLÄHETYS

Vastaanottaja  
maksaa  

postimaksun. 

Leikkaa tästä ja lähetä!

Arvonta

Vihreä piste-merkki kertoo, että tuotteen valmistaja on osallistunut tuot-
teen jätehuollon tai kierrättämisen kustannuksiin. Merkki ei ole tae siitä, 
että pakkaus olisi kierrätettävissä tai että se olisi valmistettu kierrätetyistä 
materiaaleista.

Tämä merkki ei kerro kierrätettävyydestä tai materiaalista, vaan muistuttaa 
olemaan roskaamatta ympäristöä.

Kansainvälinen kierrätysmerkki kertoo, että materiaali on kierrätettävissä.  
Tunnista itse materiaali ja kysy neuvoa tarvittaessa jäteneuvonnasta!

Tämä merkki esiintyy sähkö- ja elektroniikkalaitteiden pakkauksissa ja muistuttaa siitä,  
että näitä laitteita ei tulisi hävittää roska-astian kautta, vaan kierrättää asianmukaisesti.

Metallit merkitään numerolla 40 tai 41. FE 40 = teräs ja ALU 41 = alumiini. 

Kolmio, joka muodostuu kolmesta mustasta nuolesta ja jonka sisällä on jokin numero,  
auttaa tunnistamaan pakkauksen materiaalin. Lisäviitteenä kolmion alla voi olla kirjainlyhenne.
Muovit: 01-07. Numero 03 on PVC-muovia, joka ei sovellu kierrätykseen.

PAP 20 = Aaltopahvi. PAP 21 = Kartonkipakkaukset. PAP 22 = Paperipakkaukset.

GL 70 = väritön lasi, GL 71 = vihreä lasi ja GL 72 = ruskea lasi.

Pohjoismainen ympäristömerkki kertoo puolueettomasti tuotteen ja palvelun  
koko elinkaaren ympäristöystävällisyydestä. Ympäristötietoinen valinta!

EU:n ympäristömerkki, joka voi olla kuvattuna myös pelkällä EU-kukalla, kertoo puolueettomasti 
tuotteen ja palvelun koko elinkaaren ympäristöystävällisyydestä. Vastuullinen valinta! 

Alateksti
1234 5678

Y
M

PÄRISTÖMERKK
I

MILJÖMÄRKT

v

Pakkausten kyljistä löytyy jos jonkinlaisia kierrätys- ja ympäristömerkintöjä, 
joita kuluttaja voi käyttää apunaan pakkausmateriaalin tunnistamisessa tai 
kierrätyskelpoisuuden selvittämisessä. Tunnistatko sinä nämä merkit?

Mitä merkit kertovat?
Tunnista

pakkausten  
kierrätysmerkit!



KIINTEISTÖN OMAAN  
JÄTEASTIAAN TAI JÄTEASEMILLEKIINTEISTÖN OMAAN JÄTEASTIAAN

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

Pienet määrät palamattomia  
jätteitä, kuten astioita  
ja hehkulamppuja, voi laittaa 
polttokelpoisen jätteen 
joukkoon.

Eloperäiset jätteet.

• 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.

Palamattomat jätteet, joita ei voi kierrättää.

• 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

Pienet määrät kaatopaikkajätteitä  
voi laittaa polttokelpoisen  
jätteen joukkoon.

POLTTOKELPOINEN JÄTE BIOJÄTE KAATOPAIKKAJÄTE

Poltetaan energiaksi 
Laanilan ekovoima- 
laitoksella.

Käytetään maakerroksina 
kaatopaikan sulkemisessa. 
Biokaasuksi v. 2019 alkaen.

Loppusijoitetaan  
Kuusiselän kaatopaikalle.€ € €

JÄTEASEMILLE

Käsittelemätön ja  
pinnoittamaton puujäte.

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

Poltetaan energiaksi voimalaitoksella.

Puiden ja pensaiden oksat.

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

Kannot ja puiden juuret ovat  
maksullista jätettä.

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

Haravointijätteet, kasvit ja kasvien osat.

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

Puutarhajätteen voi myös kompostoida 
omassa pihakompostorissa.

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

Hyödynnetään viherrakentamisessa.

• Kaikki erilaiset tiilet
• Keraamiset laatat ja kaakelit
• Kevytbetoni, kuten Siporex  

ja Leca-harkot
• Muurauslaasti

Hyödynnetään maanrakennusaineena. 

Hinta palakoon mukaan.

• Betonilaatat, -kappaleet ja -elementit
• Valujen ylijäämät

Saa sisältää terästä betonikappaleen 
mittaan katkaistuna.

Hyödynnetään maanrakennusaineena.

• Kestopuu
• Painekyllästetty puu

Soveltuu kierrätykseen myös maalattuna 
tai muulla tavoin pinnoitettuna.

Hyödynnetään energiana  
luvanvaraisessa polttolaitoksessa.

Suurikokoiset 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

Kaikki kooltaan yli 50 x 50 x 50 cm jätteet.

Kaikki sähkökäyttöiset laitteet.

• 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.

Ympäristölle ja ihmisille haittaa aiheuttavat jätteet.

• 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.

€

€ €

Haketetaan ja hyödynnetään biojätteen tukiaineena sekä energiantuotannossa.

€

€

€

€

€

€

€

EKOPISTEILLE, KIINTEISTÖN OMAAN JÄTEASTIAAN TAI JÄTEASEMILLE

Kaikki postiluukusta tuleva 
paperi.

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

Käytetään uusiopaperin  
valmistukseen.

Paperi-, kartonki- ja  
pahvipakkaukset.

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

Käytetään hylsykartongin  
valmistukseen.

Pakkauslasi — poista korkit ja 
kannet.

• Lasipullot
• Lasipurkit

Juomalasit, astiat ja peilit  
kuuluvat kaatopaikkajätteeseen.

Käytetään lasipakkausten  
ja lasivillan valmistukseen.

Pakkausten muovit.

• Elintarvikkeiden  
muoviset pakkaukset

• Pesuainepullot ja -kanisterit
• Muovikassit ja -kääreet
• Pakkausten Styrox

Käytetään uusiomuovi- 
tuotteiden valmistukseen.

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

Käytetään metallituotteiden 
valmistukseen.
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= MaksutonIkonit = Maksullinen

PAPERI KARTONKI LASIPAKKAUKSET METALLI MUOVIPAKKAUKSET

LAJITTELEMATON JÄTE SÄHKÖLAITTEET VAARALLISET JÄTTEET 

KIERRÄTYSPUU

RISU- JA OKSAJÄTE PUUTARHAJÄTE

TIILI- JA LAATTAJÄTE BETONIJÄTEKYLLÄSTETTY PUU

Poltetaan energiaksi  
Laanilan ekovoimalaitoksella.

Materiaalit kierrätetään ja uu-
siokäytetään, vaaralliset aineet 
käsitellään asianmukaisesti.

Käsitellään vaarallisten  
jätteiden käsittelylaitoksessa.€

Leikkaa tästä, lähetä ja osallistu arvontaan!

Nyrkkisääntö: Pakkaus on 
tarpeeksi puhdas kierrätykseen, 
jos sitä voi haitatta säilyttää 
kotona muutaman viikon!

Likaiset pakkaukset 
houkuttelevat puoleensa 
homeita ja muita eliöitä 
aiheuttaen terveysriskin 
materiaalien parissa 
työskenteleville.
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Arvonta

Tilaa lajittelujuliste 
maksutta jäteneuvon-
nasta ja kiinnitä se  
näkyvälle paikalle!KIERRÄTYSPUISTO RESIDUUM

Betonitie 1  
96320 ROVANIEMI
Puh. 0207 120 232 

RANUAN JÄTEASEMA
Kaatopaikantie 3 
97700 RANUA
Puh. 0207 120 237
Talvikaudella viikot 40–17: Ma klo 13.00–16.00 ja la klo 11.00–14.00
Kesäkaudella viikot 18–39: Ma klo 13.00–16.00, to klo 13.00–18.00 ja la klo 11.00–14.00

MUSTIMAAN JÄTEASEMA
Kolarintie 55  
95700 PELLO
Puh. 0207 120 234
Talvikaudella viikot 40–17: Parillisten viikkojen la klo 11.00–13.00
Kesäkaudella viikot 18–39: Ti klo 16.00–19.00 ja la klo 11.00–13.00

KUUSISELÄN KAATOPAIKKA
Puh. 0207 120 231

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

Kesäkaudella viikot 18–39: Ma–pe klo 6.30–18.00
Talvikaudella viikot 40–17: Ma–pe klo 6.30–17.00
Syyslauantait 15.9.–13.10.: La klo 10.00–15.00


