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Roskattomuus on osa
viihtyisyyttä ja vetovoimaa!
Siis kaupunkiympäristö on kaikkien
oikeus! Roska vetää puoleensa roskaa;
mitä siismpi ympäristö on, sitä korkeampi kynnys on heiää ensimmäinen roska
maahan.
Katujen ja torien siisteyä ylläpidetään
verovaroin. Roskaamalla heitetään siis
myös ”euroja katuojaan”. Jokainen voi
valinnoillaan äänestää siisteyden tai
roskaisuuden puolesta. Valiteavan usein
kävelykadun ja Sampokeskuksen katuja ja
liikkeiden sisäänkäyntejä on ”koristeltu”
roskilla ja tupakantumpeilla.

Yleisimpien roskien maatumisaikoja
• tupakantumppi 10-15 vuoa
• purkka 20-25 vuoa
• muovipussi 100 vuoa
• lasi ei maadu
• paperinenäliina 1-2 vuoa
Epäsiis piha, sisäänkäyn tai puisto ei
houkuele astumaan liikkeeseen tai
vieämään aikaa yhteisillä virkistäytymisalueilla.
Pidetään Rovaniemi puhtaana,
siitä hyötyvät kaikki!

Ekopisteille paperit, kartongit, keräyslasit ja pienmetallit
Rovaniemen keskustan läheisyydestä löytyy
useita Ekopisteiksi kutsuuja hyötyjäeiden keräyspaikkoja. Paikan tunnistaa nimikylstä ja jätelajikohtaisista lajieluohjeista.
Ohjeita ekopisteillä asioinin:
1. Laita hyötyjäeet oikeaan asaan.
Jos asa on täynnä, vie jäeet seuraavalle
ekopisteelle tai Alakorkalon jäteasemalle
Ekokieppiin.
2. Jos tuot jäeitä muovipussilla, tyhjennä jäeet asaan ja ota pussi mukaasi.

Muovipussia voi käyää useaan kertaan.
Valkoisen paperikassin keräyspapereineen
voit pudoaa suoraan paperinkeräysasaan, ruskea paperikassi taas
kuuluu keräyskartongin joukkoon.
3. Älä jätä jäeitä asoiden viereen!
Maassa lojuvat materiaalit likaantuvat,
kastuvat ja rikkoontuvat, eikä niitä voi sen
jälkeen käyää uudelleen. Asoiden
ulkopuolella lojuvat kasat ovat kaikkea
muuta kuin ilo silmälle.

Siisti ki!
kaupun

Kauppatorin jäteastiat
Rovaniemen kauppatorilta toripaikan
vuokranneiden (sekä muiden torin
käyäjien) on pideävä vuokraamansa
myynpaikat ja niiden lähiympäristö
sekä käyämänsä pysäköinpaikat
puhtaina roskista ja muusta liasta.
Toritoiminnassa tulevia jäeitä varten
on torin reunalla biojäeelle (komposkelpoinen jäte), keräyspaperille, pahville
sekä sekajäeelle jäteasat, joihin syntyneet jäeet tulee lajitella.

Jäteasat ovat tarkoiteu ainoastaan
torikäyöön ja ne ovat käyteävissä
ainoastaan toriaikana. Asumisessa
syntyvien jäeiden lajieluun kaupungin
asukkaat voivat käyää muun muassa
ekopisteitä tai asuinkiinteistöjensä omia
jäteasoita.
Kaikessa torin toiminnassa tulee noudaaa voimassa olevaa lainsäädäntöä,
viranomaisten erikseen antamia määräyksiä ja hyviä kauppatapoja.

Kadunvarsi- ja puistoroskikset
KadunvarsiK
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i ja
j puistoroskikset
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kik
ik ovat tarkoiteu satunnaisten pienten jäeiden
keräämiseen, joita kaupungissa aikaa
vieäessä voi syntyä. Isokokoisia jäeitä
ei saa laiaa roskiksiin. Loppuvuodesta
2015 Rovaniemellä sekajäeen keräys
pääyy ja lalle tulevat polokelpoinen
jäte sekä kaatopaikkajäte. Puisto- ja kadunvarsiroskiksissa kerätään muutoksen
myötä polokelpoista jäteä.
Sekajäte käytössä 31.10.2015 as
Kelpaa: likaiset kertakäyöasat, karkkipaperit, muovipussit, koirien jätökset
iviis suljetussa pussissa, panomat ja
rikkinäiset pullot, tupakantumpit,
biojäeet kuten banaanin kuoret tai
eväsleivän jämät

Polokelpoinen jäte 1.11.2015 alkaen
Kelpaa: muovit, esim. leipäpussit, muovirasiat, elintarvikepakkaukset, biojäeet
kuten banaanin kuoret tai eväsleivän
jämät, sipsipussit, karkkipaperit, kolmioleipien yms. muovikuoret, koirien jätökset ivis suljetussa pussissa, TÄYSIN
sammutetut ja jäähtyneet tupakantumpit, likaiset paperit ja kartongit, muoviset
juomapullot
Palautathan juomapullot ja -tölkit
kauppaan!

Siisti ki!
kaupun

Tietoja tiedonjanoisille:
Jätehuolto ja jäteneuvonta

Kirpputoreja

Napapiirin Residuum Oy
veloitukseton neuvonta puh. 0800 120 230
(arkisin klo 9-15)
neuvonta@residuum.ﬁ
www.residuum.ﬁ

Vinkki
Varastoe 2, 96100 Rovaniemi
puh. 040-179 3254
sähköpos: info@vinkki.ﬁ
www.vinkki.ﬁ

Vapaaehtoistoiminta

Varastoen kirppis
puh. 050 411 7074
Varastoe 8, 96100 Rovaniemi

Pidä Lappi Siisnä ry.
Urheilukatu 4 A 6 96100 Rovaniemi
pos@pidalappisiisna.ﬁ
puh. +358 (0)44 76 89 145
www.pidalappisiisna.ﬁ

Toritoiminta ja muut
tapahtumat kaupungissa
Rovaniemen Kehitys Oy
Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi
Toimiston puh. 040 513 7890
Torivah puh. 0400-299573
rovaniemenkehitys@rovaniemi.ﬁ
www.rovaniemenkehitys.ﬁ

Viranomaistoiminta
Ympäristövalvonta, Rovaniemen kaupunki
vaihde 016-3221
Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi
www.rovaniemi.ﬁ
Siisä kaupunkia tekemässä:

Esieen kuvat: Rovaniemen kaupunki, kuva-arkisto

Kon kierrätystavaratalo
(Punainen ris)
Teollisuuse 13, 96320, Rovaniemi
puh. 040 1390 735
hp://kon.punainenris.ﬁ/rovaniemi
Tuhaori
Harrikatu 2, 96200 Rovaniemi
puh. 016-310 000
info@tuhaori.com
www.tuhaori.com
Toivontori
Lapinkävijäne 23, Rovaniemi
puh. 016-335 5280

