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Biojätteen
lajittelu
kannattaa
Biojätteen lajittelun myönteiset ympäristövaikutukset ovat jopa muovin lajittelua
suuremmat. Sivu 11

Vinkki!
Ota keskiaukeaman
jätteenkeräysaikataulu
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Toimipisteiden yhteystiedot

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Puh. 0207 120 230
Ma–pe klo 9.00–15.00
asiakaspalvelu@residuum.fi
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
www.residuum.fi
Napapiirin Residuum
napapiirin_residuum

Pääkirjoitus

Ota biojätteen lajittelu
haltuun Kompostilehden vinkeillä
Opin lajittelemaan biojätteen
pari vuotta sitten. Avopuolisoni oli
tottunut lajittelija, ja hänen johdollaan aloitimme biojätteen lajittelun
myös yhteisessä asunnossamme.
Tiesin kyllä, mitä biojätteeseen tulisi
lajitella, mutta ajatuksena biojätteen lajittelu tuntui vaivalloiselta.
Perustelin lajittelemattomuuttani sillä, että kotonani syntyy niin
vähän ruokahävikkiä ja muuta biojätettä, ettei minun tarvitse lajitella.
Mielessäni oli myös kauhukuva revenneestä biopussista kerrostalon
käytävässä ja biopussin nesteisiin
sotkeutuneista vaatteista. Noh,
kauhukuva ei koskaan toteutunut.
Nyt lajittelen biojätettä päivittäin. Irtokarkkien suurkuluttajana
pakkaan biojätteeni yleensä paperiseen irtokarkkipussiin ja laitan
mukaan munakennoa kuivikkeeksi.
Sotkua, banaanikärpäsiä ja hajuja
ei ehdi syntymään, kun pussi pysyy
mahdollisimman kuivana. Biojätettä voi lajitella monin eri tavoin
- lajitteluvinkkejä on koottu tämän
lehden biojäteartikkeliin. Myös
Komposti-lehden perinteisessä

arvonnassa on palkintona biojätteen lajittelua helpottavia välineitä.
Muutaman kerran olen lipsunut
biojätteen lajittelusta, ja se on inhimillistä. Tärkeintä on, että jokainen
meistä yrittää parhaansa ja että
mahdollisimman moni alkaisi
lajittelemaan edes osan jätteistään. Jätelakiin tuli suuria uudistuksia viime vuonna. Uudistuksilla
tavoitellaan sitä, että yhä useampi
lajittelisi jätteensä. Samalla pyritään siihen, että käytetyistä materiaaleista suurempi osa päätyisi
uusiokäyttöön.
Jos lajittelun perustiedot eivät
ole vielä hallussa, opastusta lajitteluun löytyy Residuumin nettisivuilta.
Esittelemme tässä lehdessä myös
nettisivujemme uusia ominaisuuksia, kuten lajitteluopasta. Jos et löydä etsimääsi tietoa nettisivuiltamme, soita lajitteluneuvontaamme.
Pohditaan yhdessä vastaus kiperiin
lajittelukysymyksiin. Lajittelemisiin!
Katja Ronkainen
Viestintäpäällikkö
Napapiirin Residuum Oy

Napapiirin
Residuumin
johtoon
uusi kasvo
Tommi Lehtosaari aloitti
uudessa tehtävässään
marraskuun alussa.
Napapiirin Residuum Oy:n hallitus valitsi
29.6.2021 yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi tradenomi (YAMK) Tommi Lehtosaaren (41v.). Lehtosaari aloitti Residuumilla viime syksynä asiantuntijan
roolissa, josta siirtyi toimitusjohtajaksi
1.11.2021 vanhan toimitusjohtajan Juha
Torvisen siirtyessä eläkkeelle.
Monipuolista urheilua ja satunnaista
musisointia harrastavan Lehtosaaren
työhistoriaan mahtuu kokemusta logistiikan alalta sekä energia-alalta, ja viimeiset vuodet hän työskenteli valtionyhtiö
Gasum Oy:llä kiertotalouden parissa. Lehtosaari lähtee luotsaamaan Residuumia
nöyrin, mutta määrätietoisin mielin.
”Jätehuolto on ihmisen elinympäristöön ja sitä kautta terveyteen sekä

viihtyvyyteen vaikuttava ydinpalvelu
sekä keskeinen osa kiertotaloutta ja yhdyskuntien infraa, jota jätelainsäädäntö
säätelee. Meillä on erittäin ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta sekä
hyvä kumppaniverkosto, jonka avulla
tätä kiertotalouden palapeliä kasataan
jatkossakin”, Lehtosaari toteaa.
Napapiirin Residuum Oy vastaa
alueen kotitalouksien jätehuollosta jatkossa entistä enemmän erilliskerättävien
jakeiden (esim. biojäte, pahvi, muovi, lasi,
metalli) velvoitteiden siirtyessä kuntien
keräys- ja kuljetusvastuulle, ja tämän tulee perustua tehokkaaseen logistiikkaan.
”Tavoitteemme on yhdenmukaisesti
omistajakuntiemme Rovaniemen, Ranuan ja Pellon tavoin edistää alueellista

ja lappilaista kiertotaloutta, joka takaa
tasapuoliset sekä kustannustehokkaat
palvelut Residuumin alueen kuntalaisille”.
”Vähähiilisyyteen sekä lähipäästöjen
pienentämiseen tulee pyrkiä myös Lapin
jätehuollossa, vaikka pitkät välimatkat
sekä harva asutus tekevätkin tehtävästä
Etelä-Suomen kaupunkeja haastavamman. Pelkästään selkeillä urakka-alueilla
sekä ajoreittien optimoinneilla on jo
iso vaikutus jätelogistiikan päästöjen pienentymiseen, puhumattakaan
uusiutuvien polttoaineiden laajenevista
käyttömahdollisuuksista. Asioiden kehittäminen vaatii monipuolista yhteistyötä
viranomaisten, yritysten sekä kunnissa/
kaupungeissa työskentelevien ammattilaisten kesken.”

Asiakaslehti uudistui entistä ehommaksi!
Napapiirin Residuum Oy:n Komposti-asiakaslehti
uudistui. Komposti sai uuden visuaalisen ilmeen ja
lehdessä on ainakin tuplasti enemmän luettavaa
kuin ennen. Komposti tulee jatkossa ilmestymään
kerran vuodessa jokaisen Ranuan, Pellon ja Rovaniemen asukkaan postilaatikkoon.
Sisällöltään runsaampi Komposti sisältää ajankohtaista tietoa alueen jätehuollosta. Lehdessä on
myös monipuolisia vinkkejä jätteiden lajitteluun.
Kompostin keskiaukeamassa on kiertävän jät-

teenkeräyksen aikataululiite, joka kannattaa ottaa
talteen. Perinteinen arvonta on säilytetty takasivulla,
ja takakannesta löydät lisäksi mukavan puuhatehtävän lapsille.
Napapiirin Residuum Oy on Rovaniemen, Pellon ja
Ranuan kuntien omistama osakeyhtiö, joka vastaa
kuntien alueella jätehuollon lakisääteisistä tehtävistä. Asiakaslehdellä pyritään tavoittamaan kaikki
kuntalaiset ja tiedottamaan kuntalaisille tarjottavista palveluista.
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Tiesitkö tämän?
Biojätteet saa lajitella
nyt myös muovipussiin,
koska pussit poistetaan
biokaasulaitoksella.

Biojätteen
lajittelu on
helppoa!

Biojätteeseen saa lajitella ruokajätettä, hedelmien kuoria, kahvin- ja teenporoja, pieniä
luita, talouspaperia ja huonekasveja.
Biojätteen saa lajitella paperipussiin, muovipussiin ja biohajoavaan pussiin. Nestemäiset biojätteet, kuten elintarvikerasvat, keitot
ja maitotuotteet voi lajitella biojätteeseen
kartonkitölkkiin pakattuna.

Biojätteestä tuotetaan
biokaasua Oulussa

Kierrätetystä biojätteestä saadaan biokaasua
sekä lannoitteita. Kompostoitu biojäte ravitsee
puutarhaa ja arvokkaat ravinteet pääsevät
uudelleen kiertoon luontoon.
4 – Komposti

Biojäte on hyvin vesipitoista. Siksi polttokelpoisen jätteen lämpöarvo heikkenee, jos sen
seassa on biojätettä. Lajittelematon biojäte
heikentää polttolaitoksen tehokkuutta tuottaa
sähköä ja kaukolämpöä. Biojäte kannattaakin lajitella, eikä laittaa sitä polttokelpoisen
jätteen sekaan.

Näin aloitat
kompostoinnin
1. Laita pohjalle 15–20cm kuiviketta.
2. Lisää päälle 5cm biojätettä.
3. Lisää 10cm kuiviketta ja tarvittaessa
kaupan herätettä käyttöohjeen mukaisesti.
4. Pöyhi kompostia 1–2 krt kuukaudessa.
5. Kompostin tavoitelämpötila
on 50–70 astetta.
6. Komposti on valmis jatkokäsittelyä
varten, kun sen lämpötila ei nouse
ja jätteet ovat maatuneet.

Kompostointi: laita ravinteet
kiertoon omalle pihalle

Rovaniemen, Ranuan ja Pellon biojätteet päätyvät Residuumilta Gasumin
biokaasulaitokselle Ouluun. Biokaasulaitoksella lajitellusta biojätteestä saadaan
tuotettua ajoneuvoissa käytettävää
biokaasua ja tehokkaita lannoitteita
maatalouden tarpeisiin.

Jätelaki velvoittaa
keräämään biojätteen

Nyt on hyvä aika aloittaa biojätteen
lajittelu, sillä jätelain uudistumisen myötä biojätteen keräysvelvoite laajenee
koskemaan kaikkia Rovaniemen keskustaajaman omakotitaloja ja huoneistoja
vuonna 2024.
Tällä hetkellä biojätettä tulee erilliskerätä taajamissa yli 4 huoneiston

•

Kompostissa biojätettä hajottavat sienet, bakteerit ja lierot.
Kompostin hajottajaeliöt tarvitsevat toimiakseen happea ja
riittävästi kosteutta.

•

Talvisin kompostia voi täyttää samaan tapaan kuin kesällä, mutta
jäätyneen kompostin kompostoitumisprosessi jatkuu vasta sulana.

•

Kompostista saatava aines soveltuu ohuena kerroksena nurmikolle
ja pensaille. Kukkapenkkiä varten sitä täytyy jälkikompostoida
muutaman kuukauden ajan kasassa pressun alla.

•

Parasta kasvualustaa saadaan, kun sekoitetaan kompostointimultaa,
hiekkaa ja savea suhteessa 1:1:1.

asuinkiinteistöissä. Biojätteen erilliskeräys tarkoittaa sitä, että biojäte kerätään
omaan astiaansa, joka tyhjennetään
jäteautolla määräajoin.
Oman kotitalouden biojätteen erilliskeräyksen voi hoitaa tilaamalla pihalleen keräysastian, hankkimalla naapureiden kesken biojätteen kimppa-astian
tai aloittamalla kompostoinnin.
Uudistuvan jätelain myötä kunnan
täytyy ylläpitää kompostointirekisteriä.
Kompostointirekisteriä aloitetaan keräämään kotitalouksilta 1.1.2023 mennessä.

Näin lajittelet biojätteen

Biojätteen lajittelu voi tuntua aluksi
vaivalloiselta. Hyvillä välineillä biojätteen kerääminen on kuitenkin helpom-
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paa. Hyvin valitulla pussilla, astialla ja
säännöllisellä tyhjennyksellä, biojätteen
lajittelusta saa miellyttävän kokemuksen. Kun biojätteen lajittelusta syntyy
rutiini, myös hajut ja sotkut vähenevät.
Harjoitus tekee mestarin!
Varmin keino on valita pussiksi
paperipussi ja laittaa pussi reikäiseen
astiaan, jossa ilma pääsee kiertämään.
Pussin pohjalle voi laittaa munakennoa, ja aina tarvittaessa repiä munakennoa biojätteen sekaan kuivikkeeksi.
Kuivaksi valutetut ja jäähtyneet ruuanjämät haisevat vähemmän.
Lisää vinkkejä biojätteen keräykseen ja
kompostointiin Napapiirin Residuumin
Instagramista ja Facebookista!

Hei! Olen neuvontabotti Kerttu. Autan kotitalouksia
mieltä askarruttavissa asioissa.

Jätehaku

Mitä asiasi koskee?

Jätteiden lajittelua

Hakemisto A-Ö

Miten eri jätteet
lajitellaan?
Lajitteluopas auttaa!

Kiva kuulla, että olet kiinnostunut jätteiden
lajittelusta– sittenhän meitä on kaksi!
Jätteiden lajittelussa sinun kannattaa hyödyntää
lajitteluopastamme! Kirjoitat kenttään vain, minkä
jätteen osalta lajitteluohjetta pohdit, niin lajitteluopas
kertoo vastauksen!

Kirjoita hakuun jäte, jonka
lajittelussa tarvitset apua.
Miten voin asian parissa auttaa?

Kirjoita hakusana

Hae

Valitse vaihtoehdoista
Lajitteluohje tuntuu epäselvältä
En löydä lajitteluohjetta

Mihin voin viedä jätteitä?
Miksi jätteet kannattaa lajitella?

Miten
eri jätteet
lajitellaan?
Lajitteluopas
auttaa!

Meillä aloitti
uusi asiakaspalvelija: Kerttu
neuvontabotti

Lajitteluopas on Residuumin hakukone, joka
tarjoaa esinekohtaisia lajitteluohjeita.
Kirjoita esineen tai materiaalin nimi lajitteluoppaan hakuikkunaan. Lajitteluopas tarjoaa
sinulle kyseisen esineen tai samankaltaisen
esineen lajitteluohjeen. Jos kirjoitat hakuun
”sohva”, saat hakutulokseksi ”huonekalut”.
Klikkaamalla hakutulosta, lajitteluopas tarjoaa
sinulle esineeseen sopivan lajitteluohjeen. Lajitteluohjeessa kerrotaan jätelajin nimi, ohjeet
jätteen lajitteluun sekä jätteen lajittelupaikka.
Jos et löydä etsimääsi jätettä lajitteluoppaasta, kokeile hakea synonyymeillä tai
sanojen osilla. Lajitteluopasta päivitetään
jatkuvasti. Jos huomaat, että lajitteluoppaan
hakukoneesta puuttuu jokin jäte, voit laittaa
Residuumille sähköpostia, niin lisäämme jätteen hakukoneeseen.
Jätelaitosten lajitteluohjeet vaihtelevat
valtakunnallisesti ja lajitteluohjeet päivittyvät
ajoittain. Tämän vuoksi lajitteluohjeita kannattaa kerrata säännöllisesti, ja tarvittaessa
hyödyntää Residuumin nettisivujen lajitteluopasta epäselvissä tilanteissa.

Kerttu neuvontabotti vastaa asiakkaiden usein
kysyttyihin kysymyksiin vuorokauden ympäri
Napapiirin Residuumin nettisivuilla. Haastavampiin
kysymyksiin vastaavat edelleen ihmiskollegat.
Napapiirin Residuumin neuvontabotti Kerttu on chatbot, eli tietokoneohjelma, joka on suunniteltu
käymään keskustelua ihmisen
kanssa. Napapiirin Residuumilla
chatbot hoitaa nettisivujen kautta
tapahtuvaa kierrätykseen ja jätehuoltoon liittyvää neuvontaa.
Chatbot on ohjelmoitu vastaamaan nopeasti asiakkaiden
useimmin kysyttyihin kysymyksiin.
Neuvontabotti Kertulta voit kysyä
jätehuollosta ja tyhjennyksistä,
jätteiden lajittelusta, kierrätysasemalla asioinnista ja ekopisteistä.
Löydät Kertun Residuumin nettisivujen oikeasta alakulmasta.

Haastavammat ja tapauskohtaiset kysymykset vaativat
edelleen ihmiskollegan apua, jolloin chatbottiin pystyy jättämään
käyttäjän yhteystiedot ja halutun
kysymyksen. Yhteydenotto ohjautuu asiakaspalvelun sähköpostiin.
Residuumin puhelinneuvonta
ja sähköposti ovat myös jatkossa
asiakkaiden käytössä - botti on
uusi asiakaspalvelukanava.
Käy tutustumassa neuvontabotti
Kertun toimintaan Residuumin
verkkosivuilla osoitteessa
www.residuum.fi

Ota tästä
talteen vuoden
tärkeät aikataulut

Vinkki!

Ota seuraavan
aukeaman jätteenkeräysaikataulu
talteen.

Keräyskierrokset tuovat kierrätysmahdollisuudet lähelle kuntalaisia.
Keräyskierroksilla kerätään useita jätejakeita Rovaniemen, Ranuan ja Pellon kylistä.
Keräysohjeet
Luovuta jätteet aina henkilökohtaisesti
aikataulun mukaisena aikana. Jätteiden
tuominen etu- tai jälkikäteen on ympäristön roskaamista. Tuo jätteitä enintään
yksi henkilöauton peräkärryllinen = 1 m3.
Vie suuremmat määrät suoraan kierrätysasemille.
Kiertävä jätteenkeräys
• Maksullinen: Lajittelematon
jäte, esimerkiksi huonekalut,
patjat ja ikkunalasit.
• Maksuton: Metalliromu,
esimerkiksi kiukaat, polkupyörät
ja ruohonleikkurit. Sähkö- ja
elektroniikkaromu, esimerkiksi
TV:t, jääkaapit ja imurit.
Keräyksessä vastaanotetaan pieniä
kuormia sekalaisia jätteitä ja metalliromua sekä sähkö- ja elektroniikkaromua.
Lajittelemattoman jätteen vastaanottohinta on 65 €/m3, minimimaksu 15 €.
Maksutavaksi käyvät käteinen sekä yleisimmät pankki- ja luottokortit. Metalliromua sekä sähkö- ja elektroniikkaromua
voi tuoda keräykseen ilmaiseksi: erottele
ne muusta jätteestä.

Vaarallisten jätteiden keräys:
• Akut ja paristot.
• Elohopealämpömittarit sekä
muut elohopeapitoiset jätteet,
pois lukien energiansäästöja loisteputkilamput.
• Voiteluaineet, jäähdytys- ja jarrunesteet, rasvat ja suodattimet.
• Hapot ja emäksiset pesuaineet
(lipeät).
• Torjunta- ja kasvinsuojeluaineet
sekä niiden pakkaukset.
• Maalit, lakat, liimat, ohenteet,
liuottimet, kitit ja hartsit.
• Aerosolipakkaukset, spraypurkit ja polyuretaanivaahtopullot.
Vaarallisten jätteiden keräys on kotitalouksille maksuton, sillä se 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 Solutions Oy.
Lääkejätteitä ei oteta vastaan keräyksellä, vaan ne tulee palauttaa 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 muita vieraita aineita. Jäteöljy imetään suoraan keräysautoon tai
kaadetaan kanistereista valuma-altaaseen. Keräysastioita, kuten kanistereita, ei
vastaanoteta. Tyhjät astiat on huolehdittava itse pois.
Lisätiedot ja palaute
Lisätietoja saa kotitalouksien maksuttomasta lajitteluneuvonnasta ma-pe
klo 9-15 numerosta 0800 120 230 tai sähköpostilla asiakaspalvelu@residuum.fi.
Voit halutessasi antaa palautetta keräyskierroksiin liittyen suunnittelupäällikkö
Satu Portille sähköpostitse satu.portti@
residuum.fi. Mahdolliset muutokset ja
peruuntumiset ilmoitetaan nettisivuillamme www.residuum.fi. Keräyskierrosten järjestymistä voi tiedustella maksuttomasta lajitteluneuvonnasta numerosta
0800 120 230 (ma-pe klo 9-15).

Toimi näin keräyspisteellä

1. Pakkaa kuorma
jätejakeittain.

2. Tuo jätteet
keräysautolle.

3. Jätä jätteet
ohjeiden mukaisesti.
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4. Suorita maksu
maksullisista jätteistä.

5. Valmista! Asioiminen
on helppoa ja nopeaa.

•

Keräysaikataulu 2022
Rovaniemi 2022

Vaarallisten jätteiden maksuton keräys

Kiertävä jätteenkeräys
15.6.2022
17.00–17.30
18.00–19.00

29.6.2022
17.00–18.00
18.30–19.00

6.7.2022
16.00–16.15
17.00–17.30
17.50–18.20

27.7.2022
15.00–15.30
16.00–16.30
17.30–18.00
18.30–19.00

17.8.2022
17.00–17.30
18.00–19.00

24.8.2022
14.45–15.00
16.00–17.00
17.40–18.10
18.40–19.10

Alakemijoen suunta 14.9.2022
9.00–9.10

Pirttikosken ekopiste Pirttikoskentie 2169
Vanttauskosken ekopiste Kuusamontie 4947,
huoltoaseman piha

12.20–13.35
14.35–15.00
15.20–15.40

Jaatilan ekopiste Kemintie 3907
Muurolan ekopiste Mäkipuistontie 7

Sodankylän suunta 15.9.2022

Siika-Kämän YKP Alajärventie 2
Välijoen YKP Lemmenkuja 22
Kivitaipaleen ekopiste Taipaleentie 65

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

Niesin YKP Niesintie 1892
Tiaisen entinen koulu Sodankyläntie 5997
Misin YKP Kieliseljäntie 22
Vikajärven ekopiste Liikekuja 3

14.20–14.50
15.10–15.40
16.00–16.30

18.00–18.30
19.30–20.00

6.9.2022
13.15–13.45

14.30–15.00
15.20–15.50
16.00–16.30
17.00–17.30
18.00–18.30

7.9.2022
15.30–16.00
16.30–17.00
17.30–18.00
19.00–19.30

19.50–20.20

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

Ranuantien suunta 16.9.2022

Tapionkylän ekopiste
Songan ekopiste Puhakantie 5

Perttauksen YKP Unarintie 1265
Lohinivan ekopiste Kittiläntie 9255
Meltauksen ekopiste Opinpolku 2
Sinetän ekopiste Sinetänsalmentie 8, kaupan piha

Jäteöljyn maksuton keräys
5.9.2022

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

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

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

Yläkemijoen suunta 19.9.2022
9.15–9.30
9.45–10.15

10.35–11.00
Tiaisen entinen koulu Sodankyläntie 5997
Ylinamman ekopiste Sodankyläntie 4543
Vikajärven ekopiste Liikekuja 3,
koulun urheilukentän vieressä
Misin ekopiste Kieliseljäntie 22
Vanttauskosken ekopiste Kuusamontie 4947,
huoltoaseman piha

Lohinivan ekopiste Kittiläntie 9255,
kaupan takana
Meltausen ekopiste Opintopolku 12,
koulun edustalla
Marraskosken metsästysseurantalo
Honkapolku 1
Tapion ekopiste Tapionmutka
Sinetän ekopiste Sinetänsalmentie 8, kaupan piha
Songan ekopiste Puhakantie 5, kylätalon piha

Kivitaipaleen ekopiste Taipaleentie 65
Narkauksen ekopiste Ranuantie 3388, P-paikka
Välijoen YKP Lemmenkuja 22
Jaatilan ekopiste Kemintie 3907,
entisen kaupan piha
Muurolan ekopiste Mäkipuisto 7
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Lapioaavan YKP Haukitie 9
Välijoen YKP Lemmenkuja 22
Siika-Kämän YKP Alajärventie 2
Saari-Kämä Matalalammin levike
Narkauksen ekopiste Ranuantie 3388, P-paikka
Kivitaipaleen ekopiste Taipaleentie 65
Pöykkölän ekopiste Muonakuja 1
Ounasrinteen ekopiste Saaruantie 1

12.10–12.15
12.40–13.00
13.25–13.45

Pajulampi Auttijärven- ja Pajulammentien risteys
Pirttikosken ekopiste Pirttikoskentie 2169,
kaupan piha
Vanttauskosken ekopiste Kuusamontie 4947,
huoltoaseman piha
Jokela Jokelantien ja Ylikörköntien risteys
Oikaraisen Taukopiakka Koskenkyläntie 1595
Karvonrannan ekopiste Taljatie

Ounasjoen suunta 20.9.2022
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

Lohinivan ekopiste Kittiläntie 9255, kaupan takana
Jääskön YKP Kittiläntie 7600
Meltauksen ekopiste Opinpolku 12, koulun edusta
Patokoski Patomajat
Marraskosken ekopiste Mukkajärventie
Tapionkylän ekopiste Tapionmutka
Songan ekopiste Puhakantie 5, Kylätalon piha
Sinetän ekopiste Sinetänsalmentie 8, kaupan piha
Nivakylän ekopiste Pyöryäntie 12
Vennivaaran ekopiste Vennivaarantie
Lapinrinteen ekopiste Risutie 2, kaupan piha

Ounasjoen suunta 21.9.2022
9.00–9.15
9.35–9.50
10.30–10.45
10.55–11.10
11.35–11.50
12.15–12.45
13.00–13.15

Unarintien ja Mitkasvaarantien risteys
Perttauksen YKP Unarintie 1265
Marraskoski Kätkäntien ja Ounasjoen
Itäpuolentien risteys
Tapionkylä Kuoksajärven ja Ounasjoen
Itäpuolentien risteys
Nivankylän ekopiste Ounasjoen Itäpuolentie 1052
Kauppatorin ekopiste Lapinkävijäntie 3
Korkalovaara Ruskakuja

Vinkki!

Ranua 2022

Pello 2022

10.6.2022

16.8.2022

Kiertävä jätteenkeräys

Kiertävä jätteenkeräys
14.00–14.30
15.00–15.45
16.00–16.45

29.6.2022
13.00–13.30
14.00–14.30

5.7.2022
13.00–13.30
13.50–14.20

8.7.2022
13.00–14.00
14.30–15.00

12.7.2022
14.00–14.30
14.45–15.15
15.40–16.10

3.8.2022
14.00–14.30
14.50–15.20

10.8.2022
14.00–14.30
14.45–15.15
15.30–16.00

24.8.2022
14.00–14.30
15.00–15.45
16.00–16.30

26.8.2022
14.00–15.00

Kuittari Impiöntien ja Penämöntien risteys
Impiön ekopiste Impiöntie 33 A
Saariharjun ekopiste Posiontie 301

Kelankylän ekopiste Myllytie 1, Siruajoen P-paikka
Kuukasjärven ekopiste Kuukasjärven kouluntie 2,
vanhan koulun piha

Petäjäjärvi Syötteentien ja Telkkäläntien risteys
Kuhan koulun ekopiste Kuhantie 2

7.00–7.20
7.40–8.00
8.20–8.35
9.00–9.10
10.30–10.50
11.20–11.35

12.00–12.40
13.10–13.30
13.45–13.55
14.20–15.20
15.30–15.45
16.15–16.30

18.8.2022
16.00–16.30
16.45–17.15

19.8.2022
16.00–16.30
17.10–17.40

23.8.2022
16.00–16.30
16.45–17.10

Pohjaslahden ekopiste Luirontie 1
Simojärventien ja Pekkalantien risteys

Lankojärven ekopiste Länsipuolentie 42
Saukkopiirin entinen koulu Meltauksentie 17

Lampsijärven ekopiste Kylätie 15
Sirkkakosken kalasataman ekopiste
Pientie 3B

Rattosjärven koulu Männyntie 3
Konttajärven nuorisoseuran talo
Meltauksentie 83

Juoksengin ekopiste Ratasjärventie 4
Turtolan koulu Torniontie 148 A

Vaarallisten jätteiden
ja jäteöljyn maksuton keräys

Kelloniementien YKP
Kelloniementien ja Simojärventien risteys
Simojärventien-Koivuperäntien risteys
Kortteenperän Auralammen YKP
sillankorvan P-paikka

8.9.2022
8.50–9.20
9.50–10.20

Västinniementien YKP
Västinniemen tietä vastapäätä
Simojärventien ja Posiontie risteys

Hosion YKP Oikotien tienhaara
Simontien ja Mauruntien risteys
Raiskion P-paikan YKP Simontien P-paikka

Portimon ekopiste Portimontie 2
Toljan ekopiste Vanha Toljantie 1
Paavonahontien ja Toljantien risteys

10.40–11.10
11.30–12.00
13.00–13.20
13.40–14.00
15.15–15.40
15.55–16.15

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

Ota yhteyttä
ja anna palautetta

Asmuntin ekopiste Pudasjärventie 250,
entisen koulun urheilukenttä

Heräsikö sinulla kysyttävää keräysaikatauluihin
liittyen vai juolahtiko mieleesi ehdotus uudesta
keräyspisteestä?

Vaarallisten jätteiden
ja jäteöljyn maksuton keräys
9.9.2022

16.00–16.30
16.45–17.15

Irrota aukeama
ja kiinnitä se helposti
nähtäville esimerkiksi
ilmoitustaululle.

Hosio Simojoentie 166, Alpo Impiön piha
Raiskio Simontie 56, Simontien P-paikka
Portimo Rovaniementie 248, P-paikka
Toljan ekopiste Vanha Toljantie 1
Pohjaslahden ekopiste Luirontie 1
Kultisalmen, Koivuperänhaaran,
Koivuperäntien ja Simojärventien risteys
Saariharjun ekopiste Posiontie 301
Kelankylän ekopiste Myllytie 1, Siuruajoen P-paikka
Kuukasjärven ekopiste Kuukasjärven kouluntie 2
Ranuan kirkonkylä Hillatori Hillakatu 2
Heinisuontie 64 Petäjäjärvi Jari
Asmunti Ranuantie 4505, lääninrajan P-paikka
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Voit halutessasi antaa palautetta
keräyskierroksiin liittyen suunnittelupäällikkö
Satu Portille sähköpostitse osoitteeseen
satu.portti@residuum.fi.
Mahdolliset muutokset ja peruuntumiset
ilmoitetaan nettisivuillamme www.residuum.fi.
Keräyskierrosten järjestymistä voi tiedustella
myös maksuttomasta lajitteluneuvonnasta
puh. 0800 120 230 (ma-pe klo 9-15) tai
sähköpostilla asiakaspalvelu@residuum.fi

www.residuum.fi

Huomasitko?
Pellon ja Ranuan
kierrätysasemien
aukioloajat ovat
muuttuneet.

Ekoa arkeen -päivät Kierrätysasemilla
Jokaisella kierrätysasemalla järjestetään Ekoa arkeen -tapahtuma
toukokuussa. Tapahtumassa pääsee keskustelemaan lajittelusta ja jätehuollosta. Vastaamme mielellämme mieltä askarruttaviin kysymyksiin.
Kävijöille on tarjolla kahvia ja makkaraa, tervetuloa!
Mikäli tapahtuma joudutaan perumaan koronavirustilanteen vuoksi,
ilmoitamme asiasta nettisivuillamme. Tapahtumien järjestämistä voi
tiedustella myös maksuttomasta kotitalouksien jäteneuvonnasta
ma-pe klo 9.00-15.00 numerosta 0800 120 230.

EKOA ARKEEN -PÄIVIEN
TAPAHTUMA-AIKATAULU
Ranuan Kierrätysasema
Torstai 12.5.2022 klo 15-18
Rovaniemi, Kierrätyspuisto Residuum
Lauantai 14.5.2022 klo 10-15
Pellon Kierrätysasema
Torstai 19.5.2022 klo 15-18

Ota yhteyttä

Toimipisteiden yhteystiedot

Asiakaspalvelu
Puh. 0207 120 230
Ma–pe 9.00–15.00
asiakaspalvelu@residuum.fi

Kierrätyspuisto Residuum
Betonitie 1, 96320 Rovaniemi
Puh. 0207 120 232

Lajitteluneuvonta kotitalouksille
Puh. 0800 120 230
Ma–pe 9.00–15.00

Kesäkaudella vkot 18–39: ma–pe klo 6.30–18.00
Talvikaudella vkot 40–17: ma–pe klo 6.30–17.00
Kevätlauantait 14.5.–11.6.2022: la klo 10.00–15.00
Syyslauantait 10.9.–8.10.2022: la klo 10.00–15.00

Toimiston käynti- ja postiosoite
Betonitie 3, 96320 Rovaniemi
Ma–pe 9.00–15.00

Kierrätysasema Ranua
Kaatopaikantie 3, 97700 Ranua
Puh. 0207 120 237
Kesäkaudella vkot 18–39: ma klo 13.00–16.00, to klo 13.00–18.00, la klo 9.00–12.00
Talvikaudella vkot 40–17: ma klo 13.00–16.00, la klo 9.00–12.00
Kierrätysasema Pello
Kolarintie 55, 95700 Pello
Puh. 0207 120 234
Kesäkaudella vkot 18–39: ma klo 13.00–16.00, to klo 12.00–17.00, la klo 9.00–12.00
Talvikaudella vkot 40–17: ma klo 13.00–16.00, la klo 9.00–12.00
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Tiesitkö tämän?
Vaarallisia jätteitä
ei ole aina merkitty
vaarallisen aineen
merkinnällä.

Vaarallinen jäte haitallista
ihmisille ja luonnolle
Oikein lajiteltu vaarallinen jäte kierrätetään uusiokäyttöön tai hävitetään turvallisesti
Fortumin korkealämpötilapolttoisessa vaarallisen jätteen polttolaitoksessa.
Hyvälaatuiset jäteöljyt voidaan käyttää
uusien öljytuotteiden raaka-aineeksi,
paristoista saatavista raaka-aineista
valmistetaan muun muassa työkaluja
ja lyijyakku voi päätyä esimerkiksi
kölipainoksi.
Älä laita vaarallisia jätteitä kodin
jäteastiaan, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita ja tavallisessa voimalaitoksessa vaarallisen jätteen polttaminen
lisää puhdistuskemikaalien käyttötarvetta ja päästöjä.

Ohjeita vaarallisen jätteen tunnistamiseen, lajitteluun ja käytön vähentämiseen löydät internetosoitteesta:
www.vaarallinenjate.fi.

Vaarallisen jätteen tunnistaminen

Lajittele turvallisesti

Vaarallisen jätteen tunnistaa usein vaarallisen aineen merkinnästä. Kaikessa
vaarallisessa jätteessä merkintöjä ei
kuitenkaan ole.
Kynsilakka, tiskiaine ja hiusvärikin ovat
vaarallista jätettä. Vaarallista jätettä
ovat esimerkiksi öljy, liuottimet, maalit,
liimat, torjunta-aineet, emäksiset pesuaineet, raskasmetallit, paristot ja akut.

Säilytä vaaralliset jätteet turvallisessa paikassa, poissa lasten ja eläinten
ulottuvilta. Vähennä kotisi palokuormaa
tuomalla vaaralliset jätteet säännöllisesti kierrätykseen.
Säilytä vaaralliset jätteet tiiviissä
alkuperäispakkauksissa - elintarvikepakkauksia ei saa käyttää vaarallisten
jätteiden säilyttämiseen. Älä myöskään
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sekoita vaarallisia jätteitä keskenään,
sillä kemikaalit voivat keskenään reagoidessaan syttyä itsestään. Kun tuot vaarallista jätettä kierrätykseen, varmista,
että pakkauksessa lukee selkeästi, mitä
se sisältää.
Jos muovipakkauksessa on säilytetty vaarallista jätettä, pakkausta ei saa
lajitella muovipakkausten keräykseen.
Tyhjä ja valutettu muoviastia kuuluu
polttokelpoiseen jätteeseen.

Vaarallisten jätteiden
vastaanotto Residuumilla

Kotitaloudet saavat tuoda maksutta vaarallista jätettä Kierrätyspuisto
Residuumiin, Pellon ja Ranuan kierrätysasemille 40 litraa/kilo. Suuremmista määristä peritään yrityshinnaston
mukainen maksu.
Paristoja ja akkuja vastaanotetaan
kotitalouksilta maksutta ilman määrärajoja.

Tiesitkö tämän?
Residuumin
nettisivuilta löytyvä
lajitteluopas auttaa
kierrätysasioissa.

Jätelain uudistuminen
tehostaa kierrätystä

Uudessa jätelaissa on määritelty nykyistä tiukempia jätteen erilliskeräysvelvoitteita.
Kotitalouksille uudistus tarkoittaa entistä parempia jätehuoltopalveluja.
Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021.
Uudistuneella jätelailla tavoitellaan asumisessa ja palveluissa syntyvän jätteen,
eli yhdyskuntajätteen kierrätysasteen
nostamista.
EU on asettanut jäsenmailleen tavoitteita kierrätyksen lisäämiseksi. Vuoteen
2025 mennessä jäsenmaiden yhdyskuntajätteiden kokonaismäärästä pitäisi
hyödyntää materiaalina 55 %, vuoteen
2030 mennessä 60 % ja vuoteen 2035
mennessä 65 %. Vertailun vuoksi vuonna 2019 Suomessa kotitalousjätteistä
kierrätettiin uusiksi materiaaleiksi 43
prosenttia.
Uusi jätelaki tuo kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille nykyistä
tiukempia jätteen erilliskeräysvelvoitteita. Kotitalouksille uudistus tarkoittaa
entistä parempia jätehuoltopalveluja
suoraan kiinteistöille. Pakkausjätteiden

ja biojätteen erilliskeräys tulee järjestää
heinäkuuhun 2023 mennessä kaikissa
taajamien kiinteistöissä, joissa on 5
asuinhuoneistoa tai enemmän.

Lajittelu vähentää
huomattavasti polttokelpoisen jätteen
määrää, jolloin sen
tyhjennysväliä voi
harventaa tai astiakokoa pienentää.
Biojätteen keräysvelvoite laajenee
myöhemmin kaikille asuinkiinteistöille yli
10 000 asukkaan taajamissa. Residuumin toiminta-alueella yli 10 000 taaja-
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mia on Rovaniemen keskustaajamissa.
Jätelaissa vaadittu pakkausjätteiden
ja biojätteen erilliskeräys tulee kuntien kilpailuttaman jätehuollon piiriin.
Uusi jätelaki asettaa myös vaatimuksia kuntien tarjoamalle neuvonnalle,
tiedotukselle ja valistukselle. Jätelain
toteuttamista Rovaniemellä, Ranualla
ja Pellossa valvoo kaupunkien jätehuoltoviranomainen.
On hyvä muistaa, että vaikka uudistusten myötä keräysastioiden määrä
kasvaa, jätteen määrä ei kasva: sama
jäte vain ohjautuu useisiin eri astioihin. Lajittelu vähentää huomattavasti
polttokelpoisen jätteen määrää, jolloin
sen tyhjennysväliä voi harventaa tai
astiakokoa pienentää.
Tehokkaalla jätteiden lajittelulla
voi parhaimmillaan säästää rahaa ja
ympäristöä.

Uudistusten aikataulut
7/2021

Uusi jätelaki astui voimaan.

10/2021

Taloyhtiön on pystyttävä
esittämään suunnitelma jätehuollon järjestämiseksi jätehuoltomääräysten mukaisella
tavalla tai taloyhtiön hallituksen
päätös jätehuollon hankinnoista.

10/2022

Taloyhtiön jätehuollon tulee
olla järjestetty jätehuoltomääräysten mukaisesti.

1/2023

Poistotekstiilikeräys alkaa.

7/2023

Bio- ja pakkausjätteiden
keräys kunnan järjestämänä
kuljetuksena yli 4 huoneiston
asuinkiinteistöiltä.

7/2024

Biojätteen keräys kaikista
asuinkiinteistöistä Rovaniemen
keskustaajamissa.

Miten voin edistää
kierrätystavoitteiden toteutumista?
Kotitalouksissa jätelain uudistukseen voi
varautua aloittamalla jätteiden lajittelun
tai tehostamalla omaa lajittelua. Lajittele muovipakkaukset, kartonki, paperi,
metalli ja lasipakkaukset.
Aloita myös biojätteen lajittelu tai
kompostointi. Järjestä keittiössä tilaa
lajittelulle ja tulosta lajitteluohje Residuumin nettisivuilta.
Jos taloyhtiössäsi ei ole vielä pakkausjätteen erilliskeräystä, selvitä isännöitsijältäsi, milloin erilliskeräys aloitetaan.
Yli viiden asuinhuoneiston taloyhtiön

on pystyttävä esittämään suunnitelma
jätehuollon järjestämiseksi jätehuoltomääräysten mukaisella tavalla tai
taloyhtiön hallituksen päätös jätehuollon hankinnoista.
Omakotitaloasujat ja pienten
taloyhtiöiden asukkaat voivat tuoda
pakkausjätettä ekopisteille. Kierrätyspuisto Residuum sekä Ranuan ja Pellon
Kierrätysasemat ottavat myös vastaan kartonkia, pakkauslasia, paperia
ja metallia muiden jätejakeiden lisäksi.
Kierrätyspuisto Residuumissa otetaan

lisäksi vastaan pakkausmuovia. Voit
etsiä lähimmän ekopisteesi ja tarkistaa
vastaanotettavat jätejakeet osoitteesta
www.kierratys.info.
Lajittelu on helppo ekoteko, jolla
saadaan käytetyt materiaalit uudelleen
hyötykäyttöön. Lasia ja metallia voidaan kierrättää loputtomasti uudelleen.
Viime vuonna tehdyn Grazin yliopiston
tutkimuksen mukaan kartonki puolestaan voidaan kierrättää uudelleen jopa
25 kertaa ilman, että kuidun mekaaniset
ominaisuudet heikkenevät.

Poistotekstiilin keräys alkaa ensi vuonna
Uuden jätelain myötä poistotekstiilien keräys laajenee vuoden 2023 alussa koko maahan. Poistotekstiilit ovat käyttökelvottomia tai rikkinäisiä vaatteita
ja kodin tekstiilejä, jotka voidaan vielä hyödyntää
materiaalina.
Kotitalouksien poistotekstiilijäte lajitellaan laatunsa
perusteella eteenpäin eri kanaviin. Osa poistotekstiileistä tullaan käsittelemään LSJH:n Paimion pilottivaiheen käsittelylinjastolla kierrätyskuiduksi, jota käytetään uusien tuotteiden raaka-aineena.
Poistotekstiilin vastaanottopaikat tulevat myös

Rovaniemen, Ranuan ja Pellon alueille vuonna 2023.
Keräyspisteiden sijainnista tiedotetaan myöhemmin.
Kun keräys alkaa, poistotekstiilien keräykseen voi
tuoda kuivat ja puhtaat vaatteet sekä kodintekstiilit.
Pakkaa poistotekstiilit tiiviisti suljettuun muovipussiin
tai jätesäkkiin. Pakkaamattomat tekstiilit otetaan vastaan kierrätysasemilla lajittelemattomana jätteenä.
Suosittelemme myymään uudelleenkäyttöön
kelpaavat, hyväkuntoiset vaatteet ja kodintekstiilit
esimerkiksi kirpputorilla tai lahjoittamaan hyväntekeväisyysjärjestöjen keräyksiin.
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Tiesitkö tämän?
Ekokieppiin
voi tuoda jätteitä
ympäri vuoden.

Ekokieppi palvelee
kierrättäjiä maksuttomasti

Komposti-lehti haastatteli Jätehuollon työntekijää ja Ekokieppivastaavaa, Jukka Peltovuomaa. Peltovuoma kertoo haastattelussa Kierrätyspuisto Residuumin Ekokiepistä.
Mikä on Ekokieppi?

Ekokieppi on ilmaisalue yksityisasiakkaille, jossa kierrätetään muun muassa
vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita.

Mitä jätteitä Ekokieppiin saa tuoda?
Ekokieppiin saa tuoda vaarallisia jätteitä kuten akkuja, maaleja, aerosoleja,
jäteöljyjä, kiinteitä öljyisiä jätteitä ja
mitä nyt kotinurkista löytyy.

Lisäksi Ekokieppiin saa tuoda sähkölaitteita, renkaita, käsittelemätöntä kierrätyspuuta ja painekyllästettyä puuta.
Ekokiepissä otetaan myös vastaan
metallia, kartonkia, paperia, muovipakkauksia ja lasipakkauksia.

Kuka Ekokieppiin
saa tuoda jätteitä?

Yksityisasiakkaat, mutta joitakin jäte-
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lajeja voivat tuoda yrityksetkin, kuten
esimerkiksi sähkölaitteita ja metallia.

Käykö Ekokiepissä
paljon asiakkaita?

Talvisaikaan on hiljaisempaa, mutta
puhutaan kuitenkin useista kymmenistä, ellei sadoista kävijöistä päivässä.
Kesäaikaan useampi sata ihmistä käy
päivän aikana.

H A L LI N TO

www.residuum.fi

Miten lajittelu sujuu
Ekokiepin asiakkailta?

Lajitteluosaaminen on parantunut
huomattavasti. Yllättävän hyvin
osataan jo lajitella, mutta haasteitakin löytyy. Silloin opastamme
lajittelussa.

Minkä jätelajin
kanssa tarvitaan yleensä
apua kierrätyksessä?

Kierrätyspuun ja kestopuun tunnistamisessa on haasteita.
Kierrätyspuu on käsittelemätöntä puuta ja lautaa, jota ei ole
maalattu tai lakattu. Kestopuu on
säänkestäväksi kyllästettyä puuta.
Esimerkiksi terassilaudat voivat olla
kestopuuta.

Mitä Ekokieppiin tuoduille
jätteille tehdään?

Eri yhteistyökumppanimme hakevat jätteet Ekokiepistä. Residuumilla
on useita yhteistyökumppaneita,
jotka kierrättävät jätejakeet uusiksi
materiaaleiksi ja hyötykäyttöön. Jätehuollon työntekijät esikäsittelevät
vaaralliset jätteet Kierrätyspuistossa
ja lähettävät ne yhteistyökumppaneille, jotka hoitavat kierrätyksen.

Mikä on parasta
Ekokiepissä työskentelyssä?

Ekokiepissä saa olla pihalla ja
asiakkaiden kanssa. Se on mukavaa vaihtelua yksintyöskentelylle. Ei
muuta kuin tervetuloa Ekokieppiin,
ja muistetaan lukea opastekylttejä.

Osallistu arvontaan ja voita!

– palkintona Bokashi-keittiökompostori
Osallistu arvontaan, ja voit voittaa Bokashi-keittiökompostorin aloitussetin sekä biokeruuastioita.
Vieraile osoitteessa www.residuum.fi ja selvitä chatbot-Kertulta, kuinka paljon Residuumin alueella
kerättiin biojätettä vuonna 2021. Täytä arvontalipuke ja palauta se 27. toukokuuta 2022 mennessä
Napapiirin Residuumille. Voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Kuinka paljon Napapiirin Residuumin alueelta kerättiin biojätettä vuonna 2021?

Nimi
Osoite
Puhelin
Sähköposti
Komposti – 15

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Napapiirin Residuum
Tunnus 5018006
00003 VASTAUSLÄHETYS

Kierrätys hujan hajan!
Auta Jäte-Jaskaa lajittelemaan jätteet oikeisiin
astioihin. Mihin keräysastiaan metallitölkit,
banaaninkuoret ja maitopurkit kuuluvat?

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu

Puh. 0207 120 230
Ma–pe 9.00–15.00
asiakaspalvelu@residuum.fi

Lajitteluneuvonta kotitalouksille
Puh. 0800 120 230
Ma–pe 9.00–15.00

Toimiston käynti- ja postiosoite
Betonitie 3, 96320 Rovaniemi
Ma–pe 9.00–15.00

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
Kevätlauantait 14.5.–11.6.2022: la klo 10.00–15.00
Syyslauantait 10.9.–8.10.2022: 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, la klo 9.00–12.00
Talvikaudella viikot 40–17:
ma klo 13.00–16.00, la klo 9.00–12.00

Kierrätysasema Pello
Kolarintie 55, 95700 Pello
Puh. 0207 120 234

Kesäkaudella viikot 18–39:
ma klo 13.00–16.00, to klo 12.00–17.00, la klo 9.00–12.00
Talvikaudella viikot 40–17:
ma klo 13.00–16.00, la klo 9.00–12.00

biojäte

Kierrätysfakta:

Ihmeellinen biojäte
Tiedätkö, mitä kaikkea yhdellä kilolla biojätettä voi saada aikaan?
Yksi kilo biojätettä vastaa 1,4 ajokilometriä henkilöautolla, 100 tuntia
virtaa puhelimeen tai 70 tuntia energiansäästölampun valoa.

Lisää kierrätysfaktoja Napapiirin Residuumin verkkosivuilla ja somessa
www.residuum.fi

Napapiirin Residuum

napapiirin_residuum

metalli

kartonki

