TIEDOTE
5.3.2018

TERVETULOA SIIVOUSTALKOISIIN 3.4. – 1.6.2018
Kevätsiivoustalkoita järjestetään jälleen koko pääkaupunkiseudun voimin. Helsinkiläisten
talkoot järjestetään jo 34. kerran! Helsingin kaupungin tukemia talkoita saa järjestää kuka
vain. Talkoissa siivotaan yleisiä alueita, kuten metsiköitä, puistoja, tien pientareita ja rantoja. Kiinteistöjen tontit ja piha-alueet eivät kuulu talkoiden piiriin. Vuonna 2017 talkoisiin
osallistui yli 22 500 aktiivista kansalaista ja talkoita oli 161 kpl! Tule sinäkin mukaan siivoamaan yhdessä lähiympäristö kesäkuntoon!
Ilmoittautuminen
Talkoita voi järjestää 3.4. – 1.6.2018. Talkoot ilmoitetaan 19.3. alkaen kaupunkiympäristön asiakaspalveluun arkisin ma−to klo 8.15−16 ja pe klo 10 −15, puh. 09 310 22111 tai os. Sörnäistenkatu 1. Talkoot olisi
hyvä ilmoittaa viimeistään viikkoa ennen talkooajankohtaa. Ilmoittautumisen yhteydessä saat yhteystiedot
talkooyhdyshenkilölle, joka huolehtii säkit ja roskapihdit paikalle sekä roskien pois noutamisen. Jos talkoopäivä on viikonloppu tai arkipyhä, välineet toimitetaan edellisen arkena ja noudetaan talkoiden
jälkeisenä arkena.
Mikäli siivoustalkoita halutaan järjestää muulloin kuin talkooaikana, ota yhteyttä vapaaehtoistyön koordinaattoriin.

Tärkeä tietää
Talkoissa kerätään pois vain luontoon kuulumatonta roskaa, ei eloperäistä ainesta kuten lehtiä ja risuja.
Talkoolaiset saavat käyttöönsä jätesäkkejä ja roskapihtejä. Jos talkoolaiset haluavat haravoida, sopikaa
siitä alueenne talkooyhdyshenkilön kanssa. Helsingin kaupungin alueita hoitava viherurakoitsija lainaa välineet ja noutaa pois täydet säkit ja muut jätteet talkootapahtuman jälkeen. Siirtolavoja tuodaan paikalle
vain suuriin talkoisiin ja niiden toimittamisen päättää alueellinen talkooyhdyshenkilö. Roskat kerätään yhteen ennalta sovittuun paikkaan, josta ne noudetaan pois.
Roskia kerätessäsi on varottava niiden joukossa olevia teräviä esineitä kuten lasinsirpaleita ja huumeneuloja. Lehti- tai roskakasoja ei tule kosketella käsin. Poimi roskat aina pihdeillä. Neuloja ei saa laittaa suojaamattomina roska-astioihin tai roskapusseihin, jotta ne eivät pistä ketään säkkejä kerätessä. Neulat kannattaa joko kerätä suljettavaan, tiiviiseen astiaan (esim. korkillinen pullo), jonka voi sitten laittaa sekajätteeseen, tai kerätä erilleen ja ilmoittaa niistä talkooyhdyshenkilölle. Jos neuloja löytyy runsaasti, kannattaa ne
jättää paikoilleen ja ilmoittaa niistä talkooyhdyshenkilölle. Hiekkaa ei saa laittaa säkkeihin! Mikäli jollain
alueella on runsaasti hiekoitussepeliä, sen keräämisestä tulee sopia erikseen alueen talkooyhdyshenkilön
kanssa.
Talkooalueelta löytyvä metalli-, sähkö- ja elektroniikkaromu (SER, esim. TV, tietokone, stereot), vaarallinen
jäte (esim. akut, öljykanisterit), autonrenkaat ja puujäte (esim. laudat, puiset huonekalut) on muistettava
lajitella erikseen omiin kasoihin. Renkaita ym. isokokoisia romuja ei tarvitse säkittää. Mikäli talkoissa on
siirtolava, jätteet lajitellaan lavalle. Jätteitä ei saa heittää lavalle sekaisin.
Talkoolaiset toimivat omalla vastuulla. Helsingin kaupunki ei ole vakuuttanut talkoisiin osallistujia.

Talkoista tiedottaminen asuinalueella
Voit tiedottaa talkoista Hyvä kasvaa kaupungissa – julisteilla, joita voi tulostaa osoitteesta
www.hyvakasvaa.fi. Pyydettäessä niitä saa myös tulostettuna asiakaspalvelusta. Pyydämme, että talkoiden
järjestäjä ystävällisesti poistaa julisteet talkootapahtuman jälkeen.

HYVÄLLÄ ASIALLA ─ ryhtyisimmekö puistokummeiksi?
Kaikki, jotka haluavat alkaa säännöllisesti huolehtimaan lähialueistaan, voivat ryhtyä puistokummeiksi.
Puistokummiksi ilmoittaudutaan kaupunkiympäristön asiakaspalveluun. Ilmoittautuminen edellyttää käyntiä
asiakaspalvelussa os. Sörnäistenkatu 1. Katso lisää www.hyvakasvaa.fi

HAITALLISTEN VIERASLAJIEN TORJUNTA ─ vieraslajitalkoot
Haitalliset vieraskasvit uhkaavat leviämisellään tukahduttaa luonnonvaraista kasvillisuutta niityillä, merenrannoilla, metsissä ja purojen varsilla. Kaupunki kannustaa asukkaita
järjestämään talkoita, joissa hävitetään haitallisia vieraslajeja. Lisätietoa ja ohjeita saat
vapaaehtoistyön koordinaattorilta. Vieraskasvilajien tunnistukseen saa apua vieraslajiportaalista www.vieraslajit.fi.
Erittäin myrkyllinen jättiputki torjutaan yleisiltä alueilta ammattilaisvoimin. Ilmoita
havainnot kaupunkiympäristön asiakaspalveluun.

RANTATALKOOT
Rantojen ja meren roskaantuminen ja varsinkin muovin pääsy vesistöihin on iso ongelma. Ainoa tapa vaikuttaa muovin määrään on ehkäistä roskaantumista ja muovien päätymistä vesiin. Tässä jokainen voi olla
avuksi järjestämällä siivoustalkoot rannalla. Rantojen siivoustalkoiden järjestämisestä saa lisätietoa vapaaehtoistyön koordinaattorilta tai www.siistibiitsi.fi.
Kaupunki järjestää Rantatalkoot Helsingin Itämeri-toimenpideohjelman 2014 - 2018 mukaisesti ja osana
Itämerihaastetta yhdessä Finlandia talon järjestämien Kulttuuri puhdistaa ympäristöä –talkoiden kanssa
Töölönlahdella toukokuun alussa. Kutsumme kaupunkilaisia mukaan talkoisiin ja voit siivota myös omaa
lähirantaasi. Lisätietoja löydät sivuilta www.itamerihaaste.net ja www.hyvakasvaa.fi.
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