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Residuum 20 vuotta
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Ekoa arkeen -päivät järjestetään syksyllä kaikilla kierrätysasemillamme!

RESIDUUM 20 VUOTTA

Residuum 20 vuotta
Napapiirin Residuum perustettiin joulukuussa 2001. Se
vastaa omistajiensa eli Rovaniemen kaupungin sekä Pellon ja
Ranuan kuntien alueella mm.
kotitalouksien hyötykäyttömateriaalien ja vaarallisten jätteiden
jätehuollon järjestämisestä sekä
lajitteluneuvonnasta ja tiedottamisesta. Vuonna 2021 yhtiö
on ollut tuomassa ekoa arkeen
jo 20 vuotta. Kahdenkymmenen
vuoden aikana jätehuollossa on
tapahtunut monia suuria muutoksia, joiden myötä Residuumin toimintakin on muuttunut.

Residuumin liiketoiminta alkoi
marraskuussa 2005 Kuusiselän
kaatopaikan ja Alakorkalon jäteaseman avaamisella. Yhtiön
alkuvuosina suurin osa jätteistä
meni Kuusiselän kaatopaikalle,
sillä siellä vastaanotettiin sekajäte (nyk. polttokelpoinen jäte).
Myöhemmin toiminnot on keskitetty Rovaniemen Alakorkaloon
Kierrätyspuisto
Residuumiin.
Kuusiselän kaatopaikalla otetaan vastaan enää erityisjätteitä,
ja se ollaan sulkemassa lähivuosina kokonaan. Rovaniemen toimipisteiden lisäksi Residuumilla
on kierrätysasemat Ranualla ja
Pellossa.
EKOA ARKEEN!
Residuumin missio voidaan tii-

vistää kahteen sanaan: Ekoa arkeen! Palveluilla ja neuvonnalla
halutaan auttaa ja kannustaa
asukkaita lajittelemaan, ja sitä
kautta toimimaan ympäristön
hyväksi.
Vuosien varrella Residuum on
kehittänyt palveluitaan tähän
suuntaan. Esimerkiksi vuodesta
2009 alkaen on järjestetty erilaisia jätteiden keräyskierroksia,
joilla jätteiden vastaanottopiste
tuodaan asukkaita lähemmäs.
Kierrätysasemia on paranneltu
ja laajennettu sekä ekopisteverkostoa huollettu ja täydennetty.
Neuvonta ja tiedotus ovat tärkeä osa Residuumin toimintaa.
Vuosien aikana erilaisilla neuvontakäynneillä ja tapahtumissa
on kohdattu yli 60 000 ihmis-

Aikajanan
askelia
avataan syksyn
mittaan
osoitteessa
residuum.fi!

12/2014

14.12.2001

Kotitalouksien maksuttomien jätteiden
vastaanottopiste Ekokieppi avataan
Alakorkaloon

Napapiirin
Residuum Oy
perustetaan

2001–2005
Napapiirin Residuum
suunnittelee ja rakentaa
Kuusiselän kaatopaikan

11/2005

2014-2015

7/2016

Alakorkalon jäteasemalla tehdään suuria
muutoksia ja investointeja, jolla valmistaudutaan jätteenpolttoon siirtymiseen

Muovipakkausten keräys alkaa
Rovaniemellä

Kuusiselän kaatopaikka ja
Alakorkalon jäteasema avataan

8/2018
Residuum hankkii
muovinpuristimet Ranualle ja
Pelloon

11/2015
Siirrytään
jätteenpolttoon

2018

2008

Päiväkotikiertue

Jätehuollon perusmaksu vakituisille
asunnoille

Alakorkalon
jäteasemasta
tulee Kierrätyspuisto Residuum

2009
Rovaniemelle 22 kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen aluetta
Jätehuollon perusmaksu vapaaajan asunnoille Rovaniemellä
Kiertävä jätteenkeräys aloitetaan Rovaniemellä
Ekoa arkeen -päivät järjestetään
ensimmäisen kerran
Ensimmäinen KomPosti-lehti
ilmestyy

2013-2014

2011

Ranuan ja
Pellon kierrätysasemia
laajennetaan
ja parannellaan mm. lajittelulaiturien
rakentamisella

Yhteiskeräyspisteet
perustetaan
Ranualle
Jätehuollon
perusmaksu
vapaa-ajan
asunnoille
Ranualla
ja Pellossa.

2019
Ranuan jäteasemasta tulee Kierrätysasema Ranua
ja Mustimaan jäteasemasta Kierrätysasema Pello

4/2020
Biojätteen vastaanotto ja
käsittely muuttuvat

2021
Uusi jätelaki
astuu voimaan

2010

2012

Kiertävä jätteenkeräys
aloitetaan Ranualla ja
Pellossa

Uudistunut
jätelaki
astuu voimaan
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4/2021
Uudet jätehuoltomääräykset
astuvat voimaan

14.12.2021
Residuum
täyttää
20 vuotta!

RESIDUUM 20 VUOTTA

Ilmakuva Kierrätyspuisto Residuumista Rovaniemellä.

tä. Tämä KomPosti-asiakaslehti
on ilmestynyt vuodesta 2009
alkaen. Lisäksi käytössä on kotitalouksille veloitukseton neuvontanumero sekä nettisivut ja
sosiaalisen median kanavat, joiden kautta voi lisätä omaa tietoa
jätehuollosta ja kierrätyksestä.
KEHITTYVÄ
KIERTOTALOUDEN TOIMIJA
Kahdenkymmenen vuoden aikana suhtautuminen jätehuoltoon
on muuttunut: se on nykyään
osa kiertotaloutta. Jätteitä ei
nähdä enää vain jätteinä, vaan
uusina ja arvokkaina materiaaleina. Residuum on edistämässä
kiertotaloutta omilla toiminnoillaan sekä osallistumalla erilaisiin
kiertotaloutta tukeviin hankkeisiin.
”Residuumin visio on olla jatkuvasti kehittyvä arktisen kiertotalouden toimija. Näkyvissä onkin
jatkuva eteenpäin meneminen
ja kiertotalouden kehittäminen.
Lähivuosina kaatopaikkaa ollaan sulkemassa, ja materiaalien
hyötykäyttöä kasvatetaan jatkuvasti. Residuum on myös osatoteuttajana hankkeessa, jossa
suunnitellaan Napapiirin Kiertotalouspuistoa Alakorkaloon”,

Alakorkalon jäteasemalle tehtiin laajennustöitä ennen jätteenpolttoon
siirtymistä vuonna 2015.

kertoo Residuumin tämänhetkinen toimitusjohtaja Juha Torvinen.
TAPAHTUMIA
VUOSIEN VARRELTA
Viereisellä sivulla on aikajana,
johon on koottu erilaisia tapahtumia ja kehitysaskelia Residuumin 20-vuotisen taipaleen
ajalta. Aikajanan tapahtumista kerrotaan laajemmin syksyn
mittaan Residuumin nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.
Nyt viimeistään kannattaa siis
ottaa seurantaan Residuumin
nettisivut www.residuum.fi sekä
sosiaalisen median kanavat!
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Neuvontakäynneillä on kohdattu yli
60 000 ihmistä.

Napapiirin Residuum
napapiirin_residuum

MUOVIPAKKAUKSET

Vastauksia
kysymyksiin
muovipakkausten
keräyksestä

Kysyimme kevään KomPostilehdessä, mistä jätehuoltoon ja
kierrätykseen liittyvistä asioista
toimialueemme asukkaat
haluaisivat tietää enemmän.
Muovinkeräys oli selkeästi eniten
kysymyksiä herättävä aihe.
Lue tästä vastauksia usein
kysyttyihin kysymyksiin.

Mitä kuuluu
muovipakkausten keräykseen?
Muovinkeräys on tarkoitettu
vain muovipakkauksille. Muovipakkauksia ovat myytävän tuotteen pakkaamiseen käytetyt
muoviset rasiat, kääreet, pussit
ja pullot.
Mitä ei saa laittaamuovipakkausten keräysastiaan?
Muovituotteet eivät kuulu muovipakkausten keräykseen. Muovituotteita
ovat
esimerkiksi
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muoviset lelut, pakasterasiat ja
pressut.
Pakkausmuovista
keräykseen
kelpaavat kaikki muut paitsi
PVC-muovi (pakkausmerkintä 3
tai 03). PVC-muovia on vain harvoin pakkauksissa, eikä lainkaan
elintarvikepakkauksissa. Sitä voi
olla esimerkiksi joissakin lelu-,
työkalu- tai elektroniikkapakkauksissa. PVC-muovi kuuluu polttokelpoiseen jätteeseen.
Vaarallisen aineen jäämiä sisältävät pakkaukset eivät sovellu
muovipakkausten
keräykseen,
vaan ne kuuluvat vaaralliseen
jätteeseen.

MUOVIPAKKAUKSET

Miksi muovinkeräykseen saa
laittaa vain muovipakkauksia?
Muovipakkausten keräykseen ei
saa laittaa muovituotteita. Syy
tähän on lakisääteinen tuottajavastuu.
Tuottajavastuun mukaisesti pakkauksen tuottaja on velvollinen
huolehtimaan pakkaustensa jätehuollosta. Kun kuluttaja ostaa
muoviin pakatun tuotteen, hän
maksaa samalla siitä, että pakkauksen voi kierrättää. Jos muovituotteita laitettaisiin muovinkeräykseen, pakkausten tuottaja
maksaisi myös muiden muovituotteiden jätehuollosta, vaikka
ei olisi siitä vastuussa.
Kuinka puhdas pakkauksen
pitää olla?
Pakkauksen puhdistamiseen riittää kylmällä vedellä huuhtelu tai
paperilla pyyhkäisy. Lämmintä
vettä ja pesuaineita ei tarvitse
käyttää. Jos pystyt säilyttämään
pakkausta kotonasi useamman
päivän ilman hajuhaittoja, se on
riittävän puhdas keräysastiaan.
Mitä muovin pakkausmerkinnät
tarkoittavat?

erilaisilla pakkausmerkinnöillä.
Joistain pakkauksista merkintää
ei löydy lainkaan.
Kuluttajan ei tarvitse katsoa
pakkausmerkintöjä ja selvittää
muovin laatua. Jos kyseessä on
myytävän tuotteen pakkaamiseen käytetty muovinen pakkaus, sen voi laittaa muovinkeräykseen.
Jos merkintöjä kuitenkin haluaa tutkia, muuhun ei kannata
kiinnittää huomiota kuin siihen, onko kyseessä PVC-muovi.
Muovipakkauksista kaikki muut
muovilaadut paitsi PVC-muovi
käyvät keräykseen. PVC-muovia
merkitään numerolla 3 tai 03.

Mitä muuta olisi hyvä
huomioida?
Pakkauksista tulisi irrottaa eri
osat, kuten korkit, kannet, pumput. Ne ovat usein eri muovilaatua muun pakkauksen kanssa.
Eri muovilaatuja olevia pakkauksia ei kuulu pakata tiiviisti sisäkkäin. Muovin tunnistuslaite lukee
vain uloimman pakkauksen, jolloin sisällä olevat pakkaukset eivät mene automaattisesti oikeisiin paikkoihin.

Pakkausmerkinnät
eivät ole pakollisia
eikä niitä tarvitse
erikseen etsiä
pakkauksesta.
Jos pakkaus
tuntuu muoviselta,
sen voi laittaa
muovipakkausten
keräykseen.

Erilaisia muovilaatuja on yhteensä 7 erilaista, ja niitä merkitään

VINKKEJÄ KERÄTTÄVÄN MUOVIN TUNNISTAMISEEN
Muovin lajittelua voi helpottaa muutamalla kysymyksellä

1.
1. Onko kyseessä pakkaus ja onko se muovia?

Jos vastaus molempiin on kyllä, voit todennäköisesti laittaa pakkauksen muovinkeräykseen.

2.
2. Eihän pakkaus sisällä vaarallisten

aineiden jäämiä?
Jos vastaus on ei, voit todennäköisesti laittaa pakkauksen muovinkeräykseen. Vaarallisten aineiden jäämiä sisältävät pakkaukset
kuuluvat vaarallisen jätteen keräykseen.
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3. Eihän tuote ole PVC-muovia?
3.
PVC-muovia merkitään numerolla 3 tai
03. PVC-muovia käytetään vain harvoin
pakkauksissa, joten jos mitään merkintää
ei ole, voit huoletta laittaa pakkauksen
keräykseen.

AJANKOHTAISTA

Kierrätyspuisto Residuum palvelee
viitenä syyslauantaina
Kierrätyspuisto Residuum palvelee asiakkaita
arkiaukioloaikojen lisäksi viitenä peräkkäisenä
syyslauantaina klo 10–15.
Päivämäärät syyslauantaille ovat:
11.9., 18.9., 25.9., 2.10. ja 9.10.2021.

Ranuan ja Pellon kierrätysasemat ovat avoinna
normaalisti. Kierrätysasemien aukioloajat löytyvät
tämän lehden takakannesta.
Napapiirin Residuum

napapiirin_residuum

Ekoa Arkeen -päivät kierrätysasemilla
Jokaisella kierrätysasemallamme järjestetään Ekoa arkeen -tapahtuma
syyskuussa. Tapahtumassa voi keskustella lajittelusta ja jätehuollosta
sekä saada vastauksia mieltä askarruttaviin kierrätyskysymyksiin.
Kävijöille on tarjolla kahvia ja makkaraa. Tervetuloa!

Kierrätysasema Ranua, to 9.9.2021 klo 15-18
Kierrätyspuisto Residuum Rovaniemellä,
la 11.9.2021 klo 10–15
Kierrätysasema Pello, ma 13.9.2021 klo 13-16
Huom! Jos tapahtuma joudutaan perumaan koronavirustilanteen vuoksi, ilmoitamme
asiasta nettisivujemme Ajankohtaista-osiossa sekä sosiaalisen median kanavissamme.
Tapahtumien järjestämisestä voi tiedustella myös maksuttomasta kotitalouksien
lajitteluneuvonnasta ma–pe klo 9–15 numerosta 0800 120 230.
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Osallistu arvontaan - Residuumin juhlavuoden
kunniaksi arvomme kolme palkintoa!
Vastaa kysymykseen, täytä kuponki huolellisesti ja palauta se 16.9.2021 mennessä Napapiirin Residuumille.
Juhlavuoden kunniaksi arpaonni suosii kolmea henkilöä. Palkinnot ovat Biolan-pikakompostori,
Bokashi-keittiökompostorin aloitussetti sekä lajittelukaluste. Arvonta suoritetaan 23.9.2021.
Voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti, ja heidän nimensä julkaistaan Residuumin Facebookissa,
Instagramissa sekä nettisivuilla.

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun.

Arvonta

KYSYMYS: Kuinka monta vuotta Napapiirin Residuumin
perustamisesta tulee joulukuussa 2021?
Vastaus:

Napapiirin Residuum Oy
Tunnus 5018006
00003 VASTAUSLÄHETYS

Nimi:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti

Leikkaa tästä ja lähetä!

Jätelaki uudistui
Suomen uudistettu jätelainsäädäntö astui
voimaan 19.7.2021. Lakiuudistuksella
tavoitellaan parempaa kierrätysastetta
Suomeen.
Lain mukaan jatkossa taajama-alueilla
sijaitsevien vähintään viiden huoneiston
kiinteistöjen täytyy kerätä kartonki-, lasija muovipakkaukset sekä pienmetalli ja
biojäte erikseen. Vastaava velvoite on jo
kirjattu Napapiirin Residuumin toimialueen
jätehuoltomääräyksiin, jotka astuivat voimaan
huhtikuussa 2021.
Lakiin on kirjattu, että tekstiilijätteen keräys
aloitetaan viimeistään vuonna 2023. Biojätteen
keräys tulee laajenemaan yli 10 000 asukkaan
taajamissa kaikkiin asuinrakennuksiin, myös
omakotitaloihin, vuodesta 2024 alkaen.
Biojätteen voi myös kompostoida.

Uusi jätelaki laajentaa mm. biojätteen erilliskeräysvelvoitteita.

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.
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Julkinen tiedote

an

Jäte-Jaski
vinkk

Tiesithän, että Rovaniemen,
Ranuan ja Pellon taajama-alueilla
yli 4 huoneiston taloyhtiöissä
tulee olla keräysastiat myös
pakkausmateriaaleille lokakuusta
2022 alkaen?
Lisääntyvät keräysvelvoitteet
eivät kuitenkaan tarkoita jätteen
määrän kasvua. Sama jäte vain
ohjautuu useisiin eri astioihin,
ja polttokelpoisen jätteen määrä
vähenee huomattavasti!

Arvonta

Leikkaa tästä, lähetä ja osallistu arvontaan!

TOIMIPISTEIDEN YHTEYSTIEDOT
KIERRÄTYSPUISTO RESIDUUM
Betonitie 1, 96320 ROVANIEMI
Puh. 0207 120 232

RESIDUUMILLE VALITTIIN
UUSI TOIMITUSJOHTAJA
Napapiirin Residuum Oy:n
hallitus valitsi yhtiön uudeksi
toimitusjohtajaksi
Tommi Lehtosaaren 1.11.2021
alkaen. Lehtosaari on
koulutukseltaan tradenomi
(YAMK). Tällä hetkellä hän
toimii Gasum Oy:n myyntija asiakkuuspäällikkönä.

Kesäkaudella viikot 18–39: Ma–pe klo 6.30–18.00
Talvikaudella viikot 40–17: Ma–pe klo 6.30–17.00
Syyslauantait: 11.9.–9.10.2021: La klo 10.00–15.00

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

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

Lajitteluneuvonta
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

