
Jätehuolto ja 
kierrätys 

taloyhtiöissä
Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa



Perustettu: 12/2001, liiketoiminta alkanut 11/2005

Henkilöstö: 12 työntekijää + toimitusjohtaja

Yhtiön omistus: Rovaniemi 90  %
Pello 5,5 %
Ranua 4,5 %

Asukkaita: Koko toimialueella 70 259 hlö (2019)

Toimipisteet: Kierrätyspuisto Residuum, Rovaniemi
Kuusiselän kaatopaikka, Rovaniemi
Kierrätysasema Pello
Kierrätysasema Ranua 

Napapiirin
Residuum Oy



Jätehuollon 
järjestäminen 
taloyhtiössä



 Polttokelpoinen jäte
 Tyhjennysväli max 4/8 viikkoa

 Biojäte
 Tyhjennysväli max 2/4 viikkoa

 Muovipakkaukset
 Tyhjennysväli max 8 viikkoa

 Kartonkipakkaukset
 Tyhjennysväli max 8 viikkoa

Tarvittavat jäteastiat, 5 huoneistoa tai enemmän
 Pienmetalli

 Tyhjennys tarvittaessa

 Lasipakkaukset
 Tyhjennys tarvittaessa

 Lisäksi paperi jätelain 49 § ja 50 § mukaisesti

 Kaatopaikkajäte poistunut määräyksistä
 Jos taloyhtiössä astia, sen voi vaihtaa toiselle 

jätejakeelle

Jäteastian tyhjennysväliä voi muuttaa, jos astia ei ehdi täyttyä tai täyttyy liian nopeasti.



 Pinta-astiat 75 l – 660 l
 Käsin siirreltäviä, kannellisia, pyörin ja tartuntakahvoin 

varustettuja jätteenkeräysvälineitä

 Syväkeräyssäiliöt
 Maahan upotettavia syväkeräyssäiliöitä, jotka voidaan 

koneellisesti tyhjentää jäteautoon
 Jos taloyhtiössä on käytössä syväkeräyssäiliöitä, voi niitä 

puolittaa. Ota tällöin yhteyttä syväkeräyssäiliön 
toimittajaan.

 Astioita voi yleensä myös vuokrata

Jäteastiat



Polttokelpoinen jäte
 Vähenee huomattavasti lajittelulla, eli 

astioita voi vähentää/astiakokoa pienentää, 
kun lajittelu taloyhtiössä sujuu

Biojäte
 Pinta-astian koko max 240 litraa
 Syväkeräyssäiliö max 1300 litraa

Muovipakkaukset
 Tulee paljon ja vievät paljon tilaa 

Jäteastiat



Kartonkipakkaukset
 Tulee paljon, tilaa voi säästää pakkaamalla 

sisäkkäin ja litistämällä

 Lasipakkaukset
 Kertyy vähemmän kuin esim. muovia ja 

kartonkia, mutta painaa paljon

Pienmetalli
 Käytössä usein saman kokoinen astia kuin 

lasipakkauksille

Jäteastiat



 Jätepisteen sijoittamiseen vaikuttavat 
jätehuoltomääräysten lisäksi mm. vakuutuksien 
suojeluohjeet ja asemapiirrokset

 Jätehuoltomääräykset:
 Jäteautolla tulee olla esteetön pääsy vähintään 

10 metrin päähän tyhjennettävistä jätteiden 
keräysvälineistä.
 Keräysvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, 

on sijoitettava siten, että ne voidaan tyhjentää 
suoraan sijaintipaikalta

Jäteastioiden sijoittaminen



Miten alkuun?



• Tarkista jätehuoltomääräykset
• Minkä kokoisia ja millaisia jätteiden keräysvälineiden 

tulee olla? Millaisia sijoitusvaatimuksia?

• Jos kiinteistölle rakennutetaan jätekatos tai -huone:
• Selvitä kunnan rakennusvalvonnan toimenpideluvat
• Selvitä asemapiirroksesta, mihin jätteenkeräyspiste on 

sijoitettu
• Selvitä vakuutuksienne suojeluohjeista 

jätteenkeräyspisteen vaatimukset

Taloyhtiön jätehuollon järjestäminen



• Tee jätehuoltosopimus
• Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen

alueella sopimukset tehdään Napapiirin 
Residuumin kanssa

• Kiinteistön haltijan järjestämän 
jätteenkuljetuksen alueella kiinteistön 
haltija voi itse päättää, minkä 
jätehuoltopalveluja tarjoavan yrityksen 
kanssa se tekee sopimuksen.

Taloyhtiön jätehuollon järjestäminen



• Huomioi myös:
• Keräysvälineiden keskinäinen sijoittelu: 

jokainen astia tulee voida tyhjentää muita 
siirtämättä

• Kulkuväylien kunnossapito
• Jäteastioiden kunto ja puhtaus

Taloyhtiön jätehuollon järjestäminen



• On tärkeää, että jokainen 
asukas osallistuu 
lajitteluun

• Voit pyytää jaettavia 
lajitteluohjeita 
Residuumilta. Ohjeita 
löytyy myös sähköisessä 
muodossa.

• Opasteet astioiden kyljissä 
helpottavat lajittelua

Taloyhtiön jätehuollon järjestäminen



Kiitos!

Maksutonta lajitteluneuvontaa:

Puh. 0800 120 230

asiakaspalvelu@residuum.fi

ella.tikkala@residuum.fi

Napapiirin Residuum napapiirin_residuum

mailto:asiakaspalvelu@residuum.fi
mailto:Maria.aro@residuum.fi
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