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T O I M I N T A K E R T O M U S
Napapiirin Residuum Oy
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Toimitusjohtajan katsaus

 

Jatkuvasti kehittyvä arktisen kiertotalouden toimija
Napapiirin Residuum Oy on kiertotalouden 
ammattilainen, joka palvelee Rovaniemen 
kaupungin sekä Pellon ja Ranuan kuntien 
asukkaita, loma-asujia ja yrityksiä. 

Yhtiö vastaa omistajakuntiensa alueella 
muun muassa hyötykäyttömateriaalien ja 
vaarallisten materiaalien jätehuollon jär-
jestämisestä, hyötykäyttöön kelpaamat-
tomien jätteiden loppusijoittamisesta sekä 
neuvonnasta ja tiedottamisesta.

Strategia 2021–2025

Arvot Asiakaslähtöisyys
Kunnioitus
Taloudellisuus
Rohkeus kehittyä

Missio Ekoa arkeen!

Visio Palveluitaan rohkeasti kehit-
tävä, vastuullinen luottamus-
ta herättävä ja vakavarainen 
arktisen kiertotalouden toimija 
Lapin alueella.
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Napapiirin Residuum Oy:n vuosi 2021 to-
teutui suunnitelmien ja tavoitteiden 
mukai  sesti siitäkin huolimatta, että koro-
napandemia jatkui koko vuoden. Aloitin 
uutena toimitusjohtajana 1.11.2021, joten 
oma  osallisuuteni vuodelta -21 jäi varsin 
 lyhyeksi. Toki yhtiön toiminnan kokonaisku-
va on  kuitenkin pitänyt muodostaa, jotta 
strategian mukainen toiminta ja kehittämi-
nen mahdollistuvat tulevina vuosina.

Liikevaihto vuonna 2021 oli 7,04 M€ pienen-
tyen edellisvuodesta 0,24 M€.  Tilikauden 
tulokseksi muodostui 208 515,84 € ennen 
veroja ja varauksia. Jälkihoitovarauksia 
Kuusiselän kaatopaikan ympäristöluvan 
mukaisia jälkihoitovelvoitteita varten teh-
tiin vuodelta 2021 yhteensä 98.036 €. Jä-
temäärät pysyivät likimain edellisvuoden 
suuruisina, tosin kaatopaikalle loppusijoi-
tukseen toimitettu jäte väheni reilusti yli 
puolella edellisvuodesta.

Yhtiö kehitti toimintaansa myös  vuonna 2021. 
Kierrätysasema Residuumiin  valmistui al-
kuvuodesta uusi 1800 neliömetrin suuru inen 
betoni- ja pressurakenteinen Kierrätyshalli, 
joka tehosti materiaalien lajittelua lajittele-
mattomasta rakennus- ja  purkujätteestä. 
Esilajittelua Residuum  alkoi tekemään yh-
teistyössä Oulun Energian sekä Pohjaset 
Recycling Oy:n kanssa. Hyötykiepin alueella 
tehtiin maanrakennus- ja asfaltointitöitä ja 
hankittiin tukimuureja rajaamaan alueen 
tulevaa laajempaa käyttöä.

Yhtiö hallinnoi Napapiirin Kiertotalouspuis-
to -hanketta, jolla edistetään kiertotaloutta 
paikallisesti. Hankkeessa tehtyä biokaasu-
laitosselvitystä tarkennettiin syötemäärien 
osalta. Hanke jatkuu liiketoimintamallin 
teolla toukokuuhun 2022 asti. 

Jätelaki uudistui kesällä 2021, joka tulee 
 lisäämään seuraavien vuosien aikana hyö-
tyjätteiden erilliskeräystä kiinteistöiltä, jois-
sa on vähintään 5 huoneistoa, 

tai yli 10 000 asukkaan taajamissa. Erilliske-
rättävät jakeet siirtyvät kunnan vastuulle 
heinäkuusta 2023 alkaen. Nykyinen seka-
lainen jätteenkuljetusjärjestelmä ei edistä 
 kerä ysjärjestelmän keskitettyä kehittämis-
tä ja koordinoimista, jonka vuoksi nykyisiä 
toimintamalleja tulisi tarkastella ja uudis-
taa. 

Rovaniemi kuuluu kiertotalouden edel-
läkävijäkuntiin, ja tätä tavoitetta yhtiö on 
pyrkinyt edistämään. Kiertotaloudessa 
on edelleen runsaasti kehitettävää, ja la-
jittelu jätteen syntypaikalla on mahdol-
lista  toteuttaa nykyistä tehokkaammin – 
 jatkossa myös jätelain tukemana. Jätteen 
kerääminen kiinteistöiltä on  järjestettävä 
kustannustehokkaasti ja  keskitetysti, jotta 
kotitalouksien tehokkaampi kierrätys olisi 
helppoa eikä lisäisi asumisen kustannuk-
sia. Jätteenkuljetusten aiheuttamat hiili-
dioksidi- ja pienhiukkaspäästöt saadaan 
pienennettyä vain järkevällä logistiikan 
optimoinnilla. Asumisviihtyvyyteen vaikut-
tavat  myös ”jäterallista” aiheutuvat melu- 
ja turvallisuushaitat. Ne ovat hallittavissa  
keskittämällä ja optimoimalla kuljetuksia.

Toimitusjohtaja  
Tommi Lehtosaari



Toimintakertomus 2021 | Napapiirin Residuum

Hallitus 2021
Pello:
Asko Seitajärvi

Ranua:
Risto Niemelä

Rovaniemi: 
Kaisu Anttila, hallituksen puheenjohtaja 
Pertti Lakkala, hallituksen varapuheenjohtaja 
Kaisu Huhtalo 
Kari Huhtanen
Markku Kallinen 
Juha Torvinen, toimitusjohtaja, 10/2021 asti
Tommi Lehtosaari, toimitusjohtaja, 11/2021 
alkaen 

Yhtiö on perustettu 14.12.2001 ja merkitty kaupparekisteriin 5.2.2002. Osakkaina ovat 
Rovaniemen kaupunki sekä Pellon ja Ranuan kunnat. 

Omistajakuntien osakkeiden jakautuminen

Osakas Osakkeiden luku-
määrä (kpl) Osakkeiden numerot Osakkeiden arvo (€)

Rovaniemen kaupunki 10 000 1-10 000 10 000

Ranua 499 10 001-10 499 499

Pello 602 10 500-11 101 602

Yhteensä 11 101 11 101

Organisaatiorakenne
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Henkilöstö
Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2021 toi-
mitusjohtajan lisäksi 12 vakituista työnte-
kijää ja 4 määräaikaista työntekijää. Yksi 
määräaikaisista työntekijöistä teki yhtiölle 
Spotilla-kunnossapitojärjestelmän käyt-
töönoton ja ohjeistuksen osana ammatti-
korkeakoulun opinnäytetyötä.

Yhtiössä tapahtui useita henkilöstömuu-
toksia vuoden aikana sekä hallinnon että 
Kierrätyspuisto Residuumin työntekijöissä. 
Toimitusjohtaja Juha Torvinen jäi eläkkeel-
le marraskuun alusta, ja uutena toimitus-
johtajana aloitti Tommi Lehtosaari 11/2021. 
Viestintäpäällikkö jäi äitiyslomalle joulu-
kuussa, ja hänen sijaisensa aloitti työsken-
telyn yhtiössä 11/2021. 

Kierrätyspuisto Residuumin käyttöinsinöö-
ri siirtyi toisen työnantajan palvelukseen 
heinäkuussa. Kierrätyspuisto Residuumis-
sa aloitti uusi jätehuoltotyöntekijä 7/2021. 
Syyskuussa Kierrätyspuistossa aloitti uusi 
käyttöpäällikkö entisen jäädessä pois 
yhtiön palveluksesta. Syksyn aikana ta-

pahtuneet hallinnon henkilöstövaihdokset 
näkyivät myös henkilöstökustannuksissa, 
koska vaadittujen perehdytysten vuok-
si päällekkäisyyttä oli usean kuukauden 
ajan.

Yhtiö huolehti vuoden aikana henkilös-
tön hyvinvoinnista tarjoamalla liikunta- ja 
kulttuuriedun sekä lounasedun ja joulu-
lounaan. Henkilöstöä koulutettiin muun 
muassa Suomen Kiertovoima Oy:n kou-
lutuksilla. Yksi työntekijä suoritti työnsä 
ohessa ylemmän ammattikorkeakoulutut-
kinnon loppuun.

Työntekijöiden työtehtäviä seurattiin ja 
kartoitettiin henkilökohtaisilla tuloskor-
teilla ja tehtävänkuvauksilla. Tuloskortin 
tavoitteista ja toteutumisista keskusteltiin 
talousarvion hyväksymisen jälkeen kehi-
tyskeskustelujen yhteydessä. Toiminnan 
kehittämiseksi ja sisäisen tiedonkulun 
ylläpitämiseksi hallinnon viikkopalavereis-
ta laadittiin muistiot, jotka lähetettiin koko 
henkilöstölle.

JÄTEHUOLLON  
VIRANOMAISTEHTÄVÄT

JÄTEHUOLLON  
VALVONTATEHTÄVÄT

JÄTEHUOLLON  
PALVELUTEHTÄVÄT

JÄTELAUTAKUNTA
Rovaniemen kaupungin  
elinvoimalautakunnan  

jätehuoltojaosto

Maarit Tervo, jaoston sihteeri 
Puh. 016 322 8091 

maarit.tervo@rovaniemi.fi

• Jätehuoltomääräykset
• Jätetaksa ja jätemaksut
• Jätehuollon palvelutaso
• Jätehuoltoon liittymisen 

seuraaminen

Asiakaspalvelu ma-pe klo 9-15 
Puh. 0207 120 230 

asiakaspalvelu@residuum.fi

• Jätehuoltotoiminnan suunnit-
telu ja kehittäminen

• Neuvonta ja tiedottaminen
• Jätekuljetukset kunnan jär-

jestämän jätteenkeräyksen 
alueella

• Jätteiden vastaanotto, käsit-
tely, välivarastointi ja toimitus 
jatkokäsittelyyn

• Laskutus ja raportointi

YMPÄRISTÖVALVONTA
Rovaniemen kaupungin

ympäristönsuojelu
Ympäristötarkastajat
Puh. vaihde 016 3221

ymparistotarkastaja@ 
rovaniemi.fi 

• Valvoo, että jätehuollon toi-
mijat ja kuntalaiset toimivat 
säädösten ja ohjeistusten 
mukaisesti

• Valvoo roskaamiskieltoa ja 
velvoittaa roskaantuneen 
alueen puhdistamiseen

YHTEISTYÖ
JÄTETYÖRYHMÄ

Kunnallisen jätehuollon toimijat
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Hallitus

Toimitusjohtaja

Suunnittelu-
päällikkö

Toimisto-
päällikkö

Palvelu-
päällikkö

Viestintä-
päällikkö

Käyttö-
päällikkö

Ekopiste-
vastaava

6 jätehuolto-
työntekijää



Toiminta ja kehitys
Napapiirin Residuumin toiminta on kierrä-
tysasemien, kaatopaikan sekä materiaa-
lien varastointi- ja käsittelyalueiden osilta 
ympäristöluvan alaista toimintaa. 

Ympäristövaikutuksia tarkkaillaan jatku-
vasti. Tarkkailtavia ympäristövaikutuksia 
ovat esimerkiksi jätevesien laatu, kaato-
paikalla muodostuvat kaasut, alueiden 
roskaantuminen sekä hajuhaitat. Yhtiö 
noudattaa toiminnassaan ympäristölu-
vissa määriteltyjä lupaehtoja, muuttuvaa 
lainsäädäntöä sekä parasta mahdollista 
tekniikkaa.

Napapiirin Residuum 20 vuotta
Napapiirin Residuum Oy perustettiin 
14.12.2001, eli vuonna 2021 yhtiön perusta-
misesta tuli kuluneeksi 20 vuotta. Merk-
kipäivää juhlistettiin 14.12.2021 yhtiön hal-
lituksen ja kaupungin hallituksen kanssa 

verkkotilaisuudessa. Tilaisuus järjestettiin 
verkossa heikentyneen koronatilanteen ja 
voimassa olevia kokoontumisrajoitusten 
vuoksi. Yhtiö julkaisi syksyn KomPosti-asia-
kaslehdessä aikajanan vuosien varrella 
tapahtuneista merkittävistä askelista, jois-
ta koostettiin historiajuttusarja nettisivuille. 

Jätelaki ja jätehuoltomääräykset
Suomen jätelainsäädäntöä sekä yhtiön 
toimialueen jätehuoltomääräyksiä uudis-
tettiin vuonna 2021. Jätehuoltomääräykset 
astuivat voimaan 4/2021 ja jätelaki 7/2021. 
Sekä jätelaissa että jätehuoltomääräyk-
sissä mm. lisättiin taloyhtiöiden jätteiden 
erilliskeräysvelvoitteita. Jätelaissa sää-
dettiin myös poistotekstiilin aluekeräyksen 
aloittamisesta sekä hyötyjätteiden kulje-
tusjärjestelmästä.
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Jätelainsäädännön uudistuksella on mer-
kittäviä vaikutuksia Napapiirin Residuumin 
toimintaan, sillä pakkaus- ja biojätteiden 
keräys asuinkiinteistöiltä tulee siirtymään 
kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 
asteittain vuosina 2023-2024. Residuum 
tulee järjestämään myös poistotekstiilin 
aluekeräyksen. Uusi lainsäädäntö on huo-
mioitu yhtiön strategiassa.

Kierrätyspuisto Residuum sekä Ranuan ja 
Pellon kierrätysasemat
Oulun Energia aloitti syntypaikkalajittele-
mattoman jätteen esilajittelun Kierrätys-
puisto Residuumin lajitteluhallissa 7/2021. 
Lisäksi Hyötykiepissä tehtiin maaraken-
nus- ja asfaltointitöitä ja sinne hankittiin 
tukimuureja. 

Ranuan kierrätysasemalla tehtiin pieniä 
perusparannustöitä.

Kuusiselän kaatopaikka
Kuusiselän kaatopaikalle päätyvän jätteen 
määrä väheni vuodesta 2020. Kuusisel-
kään sijoitettiin jätettä vuoden 2021 aikana 
yhteensä 754 tonnia, kun vuonna 2020 
luku oli 2104 tonnia.

Jätteiden hyötykäyttö ja loppusijoitus
Vuonna 2021 jätteiden määrä kokonai-
suudessaan Napapiirin Residuumin toimi-
alueella oli 42 899 tonnia. 71 % syntyneistä 
jätteistä päätyi energiahyötykäyttöön, ja 
27 % materiaalihyötykäyttöön. Kaatopai-
kalle päätyi 2 % kaikista jätteistä.

Napapiiri-Jukolan jätehuolto
Rovaniemellä järjestettiin Napapiiri-Jukola 
elokuussa 2021. Napapiirin Residuum huo-
lehti tapahtuman jätehuollosta. Jukolan 
jätehuollossa tarjottiin lajittelumahdolli-
suus useille eri jätejakeille, kuten biojät-
teelle, muovi-, kartonki- ja lasipakkauksille 
sekä metallille. Lisäksi tapahtumasta löytyi 
vaarallisten jätteiden keräyspiste. Jäte-
huolto onnistui kokonaisuudessaan hyvin, 
ja lajittelumahdollisuuksia hyödynnettiin.
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Residuumin 20-vuotis historia aikajanalla.

Kuusiselän kaatopaikan 
sulkemisen valmistelu 
aloitettiin. Kuva 
kaatopaikasta on 
vuodelta 2008.
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Keräyskierrokset
Napapiirin Residuum järjesti edellisvuosien 
tapaan kotitalouksille ja loma-asujille kol-
me erilaista jätteiden keräyskierrosta kaik-
kien omistajakuntiensa alueilla: kiertävän 
jätteenkeräyksen, jäteöljyjen keräyksen ja 
vaarallisten jätteiden keräyksen. Lisäksi Ro-
vaniemellä järjestettiin joulukuusien keräys.

Kiertävässä jätteenkeräyksessä vastaan-
otettiin noin kuution eriä sekalaisia lajitte-
lemattomia jätteitä sekä käytöstä poistet-
tuja sähkölaitteita ja romumetallia. Metallit 
ja sähkölaitteet sai tuoda keräykseen ve-
loituksetta. Lajittelemattomasta jätteestä 
perittiin jätetaksan mukainen maksu.

Kotitaloudet ja mökkiläiset saivat tuo-
da tavanomaiset vaaralliset jätteensä 
vaarallisten jätteiden keräyskierrokselle 
veloituksetta. Yritysten vaarallisia jättei-
tä keräyksessä ei oteta vastaan, sillä se 
järjestetään jätehuollon perusmaksujen 
tuotoilla, jotka kerätään kiinteistöjen omis-
tajilta eikä lainkaan yrityksiltä. 

Maksuttomassa jäteöljyjen keräyksessä 
vastaanotettiin mustia ja kirkkaita jäteöl-
jyjä. Jäteöljyjä saivat tuoda sekä kotitalo-
udet että yritykset. Jäteöljyjen keräyksessä 
ei otettu vastaan muita aineita.

Vuonna 2021 Rovaniemen, Pellon ja Ra-
nuan vaarallisten jätteiden keräyskier-
roksilla kerättiin yhteensä 13 901 kiloa 
vaarallista jätettä: Rovaniemellä 4577 kg, 
Ranualla 5623 kg ja Pellossa 3701 kg.

Joulukuusien keräys
Jo perinteeksi muodostunut maksuton 
joulukuusien keräys järjestettiin jälleen Ro-
vaniemellä. Keräyspaikkoja oli yhteensä 20. 
Kotitalouksien joulukuusia vastaanotettiin 
maksutta myös Rovaniemen, Ranuan ja 
Pellon kierrätysasemilla.

Joulukuusia kerättiin yhteensä 11 860 kg. 
Kuusten mukana kulkeutuva lumen määrä 
voi vaikuttaa punnitustulokseen.  Kerätyt kuu-
set hyödynnetään energiantuotannossa.
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Ekopisteet ja yhteiskeräyspisteet
Napapiirin Residuumin toimialueella on 
yhteensä 85 ekopistettä. Ekopisteille koti-
taloudet ja mökkiläiset voivat tuoda pa-
peria, pakkauslasia, kartonkia sekä me-
tallia. Muutamilla pisteillä kerätään myös 
pakkausmuovia. 

Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy ylläpi-
tää 41 ekopistettä. Napapiirin Residuum 
täydentää ekopisteverkoston koko toi-
mialueensa kattavaksi ylläpitämillään 44 
pisteellä. Ekopistepalvelut ovat vain koti-
talouksien käytettävissä, sillä ekopisteitä 
ylläpidetään jätehuollon perusmaksuilla.

Ekopisteiden kunnossapito
Residuumin ekopistevastaava huoleh-
tii ekopisteiden huoltotöistä ja alueiden 
siisteydestä. Vuonna 2021 ekopistevastaa-
van apuna toimi kaksi ryhmää: Ranualla 
lukiolaiset huolehtivat kylän alueen eko-
pisteiden siisteydestä ja Rovaniemellä 
Kivenpyörittäjien ryhmä Kolpeneen palve-
lukeskukselta.

Vuonna 2021 yhteensä 12 ekopistettä kun-
nostettiin. Kunnostustöitä olivat mm. säili-
öiden uudet verhoilut sekä tien kunnostuk-
set. Yksi ekopiste siirrettiin paikkaan, jossa 
sitä on helpompi käyttää ja tyhjentää. 
Osalle pisteistä tuotiin myös lisäastioita.

Yhteiskeräyspisteet
Yhteiskeräyspisteet ovat vuosimaksua 
maksavien, kunnan järjestämän jätteen-
keräyksen alueella asuvien vakituisten 
asukkaiden ja mökkiläisten käyttöön tar-
koitettuja polttokelpoisen jätteen keräys-
astioita. Yhteiskeräyspisteillä korvataan 
kiinteistöjen oman jäteastian tai kimp-
pa-astian käyttö.

Yhteiskeräyspisteitä on ainoastaan kun-
nan järjestämän jätteenkuljetuksen alu-
eilla. Napapiirin Residuumin toimialueella 
yhteiskeräyspisteitä on yhteensä 61 kap-
paletta. Vuonna 2021 yhteiskeräyspistei-
den määrä säilyi ennallaan, mutta useille 
yhteiskeräyspisteille hankittiin lisäastioita.
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Joulukuusia oli tuotu 
runsaasti Santamäentien 

keräyspisteelle. Kunnostettu ekopiste.



Neuvonta ja asiakaspalvelu
Kotitalouksien maksuton lajitteluneuvon-
ta sekä asiakaspalvelu palvelivat asiak-
kaita arkisin klo 9–15. Neuvontaa annettiin 
myös sähköpostitse. Neuvonnassa asi-
akkaita kiinnosti erityisesti biojätteen ja 
pakkausmuovin keräys sekä arkiset kier-
rätyskysymykset.

Vuoden 2021 lopussa yhtiö laajensi pal-
velukanaviaan kotitalouksia neuvovalla 
Kerttu-chatbotilla. Kerttu-neuvontabot-
ti on ohjelmoitu vastaamaan asiakkai-
den usein kysymiin kysymyksiin. Kertulta 
voi kysyä jätehuollosta ja tyhjennyksistä, 
jätteiden lajittelusta, kierrätysasemalla 
asioinnista ja ekopisteistä. Botilla ei kor-
vata ihmisasiakaspalvelijoita, vaan sillä 
täydennetään neuvontakanavia. Kerttu 
pystyy vastaamaan asiakkaille nopeasti 
ja ympäri vuorokauden sekä kaikkina vii-
konpäivinä usein esitettyihin kysymyksiin.

Neuvontamateriaalit
Vuoden 2021 aikana julkaistiin kaksi Kom-
Posti-asiakaslehteä. Lajitteluohje jaettiin 
ensimmäistä kertaa KomPosti-asiakas-
lehden välissä jokaiseen kotitalouteen 
Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa sekä 
osoitteellisena jakeluna toimialueen ul-
kopuolella asuville mökkiläisille. Lajitte-
luohjeita ja muita neuvontamateriaaleja 
jaettiin asiakkaille tapahtumissa vuoden 
aikana. Neuvontamateriaaleja lähetettiin 
myös postitse niitä haluaville. Verkkosi-
vuilla olevia sähköisiä neuvontamateri-
aaleja päivitettiin vastaamaan ajanta-
saisia ohjeistuksia.

Pohjoissuomen jätelaitosten viestijät Na-
papiirin Residuumista, Kiertokaaresta, 
Lapecosta ja Perämeren Jätehuollosta 
tekivät yhteistyötä ja tekivät lajitteluneu-
vonta pelin digitaaliselle Seppo-alustalle. 
Peliä voi hyödyntää noin kymmenvuoti-
aille suunnatussa jäteneuvonnassa.
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Viestintä ja neuvonta Internet ja sosiaalinen media
Viestinnässä käytettiin monipuolisesti eri-
tyisesti sähköisiä viestintäkanavia. Eniten 
käytössä olivat internet-sivut sekä Face-
book, Instagram ja LinkedIn. Sosiaalisen 
median viestinnässä panostettiin sään-
nölliseen julkaisurytmiin, minkä myö-
tä seuraajamäärät kasvoivat tasaisesti 
koko vuoden 2021 ajan. 

Verkkosivu-uudistus
Napapiirin Residuum toteutti laajan verk-
kosivu-uudistuksen alkuvuodesta 2021. 
Uudistuksen taustalla oli saavutettavuus-
direktiivi, joka velvoitti myös Napapiirin 
Residuumia tekemään verkkopalvelunsa 
saavutettaviksi. Lisäksi sivustosta haluttiin 
tehdä käyttäjäystävällinen ja asiakasläh-
töinen. Samalla uudistettiin yhtiön brän-
di-ilme ja luotiin graafinen ohjeisto, jonka 
avulla ilme on helppo ottaa käyttöön myös 
muissa kanavissa. Uudet verkkosivut otet-
tiin käyttöön helmikuussa 2021, ja niistä on 
saatu positiivista palautetta toimialueen 
asukkailta.

Neuvontakäynnit ja tapahtumat
Neuvontakäyntejä ja tapahtumia teh-
tiin vuonna 2021 koronaviruspandemian 
asettamissa rajoissa. Tilaisuuksia järjes-
tettiin pääsääntöisesti etänä, lukuun ot-
tamatta syksyn 2021 muutamaa vierai-
lua koronatilanteen ollessa rauhallisessa 
vaiheessa. Yhteensä ihmisiä tavoitettiin 
neuvontakäynneillä 780. Ekoa arkeen -ta-
pahtumat järjestettiin kaikilla kierrätys-
asemilla syksyllä, ja kävijöitä oli yhteensä 
noin 300.

Media
Yhtiön mediajakelulistalle lähetettiin säh-
köpostitse tiedotteita tärkeistä ajankoh-
taisista asioista. Yhtiön toimintaa koskevat 
lehtileikkeet kerättiin talteen. Tarpeen mu-
kaan paikallislehdistä ostettiin ilmoitusti-
laa. Käytössä olleita lehtiä olivat Kuriiri-leh-
ti Ranualla, Meän Tornionlaakso Pellossa 
sekä Uusi Rovaniemi ja Lapin Kansa -leh-
det Rovaniemellä.

Muut viestinnän toimenpiteet
Vuonna 2021 yhtiö aloitti neljä kertaa vuo-
dessa ilmestyvän uutiskirjeen julkaisun. 
Uutiskirjeeseen koottiin ajankohtaiset asiat 
kolmen kuukauden välein. Uutiskirje lähe-
tettiin henkilöstölle, hallitukselle, jätehuol-
tojaostolle ja jätehuoltotyöryhmälle. Uutis-
kirjettä aiotaan jatkaa tulevaisuudessa ja 
laajentaa sen jakelua myös muille sidos-
ryhmille.
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Nettisivujen Kerttu-chatbot. Lajittelupeli Seppo-sovelluksessa.

Kuva neuvontakäynniltä Meltauksen 
koululla. Kierrätyskamu -käsinuket 
ovat suosittuja alakoululaisten 
keskuudessa.



Toimintakertomus 2021 | Napapiirin Residuum Toimintakertomus 2021 | Napapiirin Residuum

Jätemääriä Jätemääriä

11 12



Tunnuslukuja
Tilikaudella 2021 tehtiin aiempien vuosien 
tapaan kirjanpitolakiin, jätelakiin ja Kuusi-
selän kaatopaikan ympäristölupaan pe-
rustuva pakollinen varaus, jolla yhtiö huo-
lehtii aikanaan Kuusiselän kaatopaikan 
käytöstä poistamisesta ja sen jälkeisistä 
hoito- ja ylläpitokustannuksista.

Varaus on määritetty kaatopaikan käyt-
töiän sekä sen jälkeisen ympäristöluvassa 
määrätyn jälkihoitovelvoitteen mukaisesti. 
Vuodelta 2021 jälkihoitovarauksia tehtiin 
yhteensä 98 036 €.

Tase 1/2
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Tase 2/2 Tuloslaskelma

15 16

Toimintakertomus 2021 | Napapiirin ResiduumToimintakertomus 2021 | Napapiirin Residuum



17 18
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Asiakaspalvelu 
p. 0207 120 230, ma-pe klo 9-15

Lajitteluneuvonta 
p. 0800 120 230, ma-pe klo 9-15

Toimiston käynti- ja postiosoite
Betonitie 3
96320 Rovaniemi

Kierrätyspuisto Residuum
Betonitie 1
96320 Rovaniemi
p. 0207 120 232

Talvikaudella viikot 40–17
Ma–pe klo 6.30–17.00
Kesäkaudella viikot 18–39
Ma–pe klo 6.30–18.00

Kuusiselän kaatopaikka
p. 0207 120 231
Ke klo 12–15

Kierrätysasema Ranua
Kaatopaikantie 3
97700 Ranua
p. 0207 120 237

Talvikaudella viikot 40–17
Ma klo 13–16 ja la klo 11-14
Kesäkaudella viikot 18–39
Ma klo 13–16, to klo 13–18 ja la klo 11-14

Kierrätysasema Pello
Kolarintie 55
95700 Pello
p. 0207 120 234

Talvikaudella viikot 40–17: 
Ma klo 13–16 ja la klo 11-14
Kesäkaudella viikot 18–39: 
Ma klo 13–16, to klo 13–18 ja la klo 11-14

Seuraa meitä myös somessa:

Napapiirin Residuum

www.residuum.fi


