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Talkoolaiset majoittuivat Raajärven en-
tisessä kaivoskylässä, joka on nykyisin 
matkailukäytössä.

”Kun joku jättää ensimmäisen romukuor-
man maastoon, kiirii sana paikallisten kes-
kuudessa ja pian on paikalla sekalaista romua 
ja jätettä sisältävä laiton kaatopaikka”, toteaa 
Pidä Lappi Siistinä ry:n toiminnanjohtaja Jar-
mo Ketola.

Lappilaisten jätehuolto hoituu muuten nor-
maalin jätekeräilyn kautta, mutta suuremmat 
kappaleet kuten rakennusjätteet voivat tuottaa 
päänvaivaa, koska kaatopaikkoja on harvassa 
Lapissa. Silloin voi olla houkuttelevaa käydä 
kippaamassa jätteet niin sanotusti Metsähal-
lituksen puolelle. Samalla näyttävät maastoon 
lentävän tavalliset talousjätteetkin.

Tämänvuotinen romuleiri on Pidä Lappi 
Siistinä ry:n ensimmäinen varsinainen kaato-
paikkojen siistimisleiri. Viime vuonna siistittiin 
sotaromuja Misin alueella. Muuten yhdistys on 
järjestänyt erilaisia luontoreittien rakentamis- 
ja kunnostustalkoita.

Leirin osallistujat ovat lähinnä Etelä- ja 
Keski-Suomesta. Ympäristötalkoissa tuntuu 
olevan tyypillistä, että samat ihmiset tulevat 
talkoisiin yhä uudelleen. Nytkin oli mukana 
paimiolaispariskunta, joka on ollut erilaisissa 

Lapin laittomia kaatopaikkoja 
siistittiin talkoovoimin

Pidä Lappi Siistinä ry 
järjesti heinäkuussa 2011 
Rovaniemen ja Kemijärven 
rajamaastossa talkooleirin, 
jossa siistittiin vapaaehtois-
voimin kaksi maastossa 
olevaa laitonta kaatopaikkaa 
sekä siivottiin muutenkin 
roskia maastosta.

Lapin talkoissa mukana jo viitisentoista kertaa.
Tänä vuonna leirille osallistui myös Ros-

ka päivässä -liikkeen perustaja Tuula-Maria 
Ahonen, joka jakoi talkoiden ohessa leiriläisille 
henkilökohtaisia kierrätysminiroskiksia, joihin 
on kätevä laittaa esimerkiksi tupakantumpit tai 
muuta pienroskaa.

”Tupakantumpit ovat maailman yleisin ros-
ka. Tupakoitsijat eivät monesti miellä tump-
peja roskiksi, vaikka ne ovat aivan erityisen 
myrkyllisiä roskia. Haluan myös muistuttaa, 
että kotiseuduillammekin roskat kertyvät yksi 
kerrallaan, kuin kaatopaikalle. Yksi roska vetää 
puoleen toista, ja pian kärsimmekin jo epäviih-
tyisästä ympäristöstä. Me kaikki voimme en-
naltaehkäistä kotiseutumme roskaantumista 
keräämällä roskaamiseen kutsuvat irtoroskat 
pois jo heti alkuvaiheessa”, Ahonen sanoo.

AutonRomuiStA                       
SeKAjätteeSeen

Ensimmäinen siistittävä kaatopaikka löytyy 
hylätyn pienen kaivoslouhoksen lähettyviltä 
metsätien varrelta. Päällimmäisenä silmään 
pistää vanha hylätty autonromu, joka näyt-
tää olevan 1960-luvun Škoda Octavia. Myös 
pesukoneita, tynnyreitä, erilaisia muita ko-

neenosia, puutarhakalusteita ja rakennusjä-
tettä näyttää lojuvan sekajätepussien seassa. 
Lapin Kansan haalistuneet numerot vuodelta 
2003 kertovat, että ainakin osa jätteestä on 
kohtuullisen tuoretta.

Ensi silmäyksellä näyttäisi, että tässä koh-
teessa voitaisiin tarvita pari työpäivää. Talkoo-
laiset ovat kuitenkin siinä määrin ahkeria, että 
työ valmistuu saman päivän aikana, vaikka 
lähes kolmenkymmenen asteen helle paahtaa 
niskaan. Onneksi sentään avoimelle paikalle 
pääsee viilentävä tuuli, joka pitää samalla sääs-
ket loitolla.

Metalliromu rahdataan mönkijän avulla 
omaan läjäänsä tien varteen hyötykäyttöön 
kuljetettavaksi. Muut jätteet pakataan sekajä-
tesäkkeihin, jotka Lassila & Tikanojan jäteauto 
käy hakemassa loppuviikosta.

Työpäivän jälkeen palataan Raajärven maja-
paikalle syömään ja lepäilemään. Seuraavana 
päivänä siistitään toinen, pienempi kaatopaik-
ka ja loppuviikolla on vuorossa yleistä ympä-
ristön siivousta majapaikan lähiympäristössä.

metalliromut kuljetettiin tien varteen 
hyötykäyttöön toimitettavaksi. Ketola 
arvioi tämänvuotisen kerätyn metalliromun 
määräksi viitisen tonnia.
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”Aiomme järjestää mahdollisuuksien mukaan jatkossakin näitä laittomien kaatopaikkojen 
siistimistalkoita. tämä on osa perustehtäväämme”, toteaa Pidä Lappi Siistinä ry:n 
toiminnanjohtaja jarmo Ketola.
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