
JÄRJESTÄ YMPÄRISTÖNSIIVOUSTALKOOT!

Kevät saapuu ja lumet sulavat. Lumen alta paljastuu paljon roskaa, joka vähentää
ympäristömme viihtyisyyttä. Siksi kaupunki haluaa tukea asukkaiden omatoimista
roskien keräämistä ja heidän järjestämiään ympäristönsiivoustalkoita.

Talkoissa siivotaan yleisiä alueita eli metsiköitä, puistoja, tienpientareita ja rantoja.
Yksityiset tontit ja piha-alueet eivät kuulu talkoiden piiriin.

Koronatilanteen huomioiminen

Talkoot tulee järjestää turvallisesti koronatilanne huomioon ottaen ja rajoituksia noudattaen. Ulkona
toimiessa on helppo noudattaa turvavälejä. Talkoisiin kannattaa ottaa mukaan omat käsineet ja
käsidesiä.

Haluatko järjestää talkoot?

Voit ilmoittaa talkoosi sähköisellä alustalla osoitteessa puistotalkoot.hel.fi. Talkoita voi ilmoittaa
myös puhelimitse kaupunkiympäristön asiakaspalveluun, puh. 09 3102 2111.

Jos ilmoittamisessa tulee ongelmia, voit olla yhteydessä vapaaehtoistyön koordinaattoriin Armi
Koskelaan, jonka yhteystiedot löydät tiedotteen lopusta.

Talkoot pitää ilmoittaa viimeistään viikkoa ennen talkooajankohtaa
1. Ilmoitus lähtee hyväksyttäväksi alueelliselle talkooyhdyshenkilölle.
2. Kun talkoot on hyväksytty, saat vahvistusviestin, jossa on talkooyhdyshenkilön yhteystiedot.

Hän huolehtii paikalle siivousvälineet sekä kerättyjen roskien pois noutamisen. Hänen
kanssaan voit sopia tarkemmin talkoiden yksityiskohdista.

3. Jos talkooajankohta on viikonloppu tai arkipyhä, välineet toimitetaan edellisenä arkena ja
noudetaan talkoiden jälkeisenä arkena. Olisi hyvä, jos tässä tapauksessa talkoiden järjestä-
jällä olisi joku paikka, missä välineet voidaan säilyttää ennen ja jälkeen talkoiden.

Tärkeä tietää

Talkoissa kerätään pois vain luontoon kuulumatonta roskaa, ei eloperäistä ainesta kuten lehtiä
ja risuja. Talkoolaiset saavat käyttöönsä roskapihtejä sekä roskapusseja. Hanskoja ei ole tarjolla.
Jos talkoolaiset haluavat haravoida, siitä sovitaan alueenne talkooyhdyshenkilön kanssa. Helsingin
kaupungin viherurakoitsija lainaa välineet ja noutaa pois täydet säkit ja muut jätteet talkootapahtu-
man jälkeen. Roskat kerätään ennalta sovittuun paikkaan tai ilmoitetaan niiden sijainti talkooyh-
dyshenkilölle talkoiden jälkeen.

Vaihtolavoja tuodaan paikalle vain suuriin talkoisiin ja niiden toimittamisesta päättää alueel-
linen talkooyhdyshenkilö.
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Hiekkaa ei saa laittaa säkkeihin! Jos jollain alueella on runsaasti hiekoitussepeliä, sen keräämi-
sestä tulee sopia erikseen alueen talkooyhdyshenkilön kanssa.

Roskia kerätessäsi kannattaa varoa 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 ke-
tään säkkejä kerätessä. Neulat kannattaa joko kerätä suljettavaan, tiiviiseen astiaan (esim. korkilli-
nen pullo), jonka voi sitten laittaa sekajätteeseen, tai kerätä erilleen ja ilmoittaa niistä talkooyhdys-
henkilölle. Jos neuloja löytyy runsaasti, kannattaa ne jättää paikoilleen ja ilmoittaa niistä talkooyh-
dyshenkilölle.

Talkooalueelta löytyvä metalli-, sähkö- ja elektroniikkaromu (SER, esim. TV, tietokone, stereot),
vaarallinen jäte (esim. akut, öljykanisterit), autonrenkaat ja puujäte (esim. laudat, puiset huoneka-
lut) 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 sekai-
sin.

Talkoolaiset toimivat omalla tai talkoiden järjestäjän vastuulla. Helsingin kaupunki ei ole vakuutta-
nut talkoisiin osallistujia.

Talkoista tiedottaminen asuinalueella

Voit tiedottaa talkoista Hyvä kasvaa kaupungissa -julisteilla, joita voi tulostaa osoitteesta vapaaeh-
toistoiminta.hel.fi/tehtavat/talkoot/. Voit pyytää niitä tulostettuna myös osoitteesta puistokum-
mit@hel.fi. Pyydämme, että talkoiden järjestäjä ystävällisesti poistaa julisteet talkootapahtuman
jälkeen.

SATAKOLKYT-TALKOOT MERENRANNASSA

Helsingissä on 130 km upeaa merenrantaa. SATAKOLKYT-kampanjan tavoitteena on saada koko
rantaviiva siivottua talkoovoimin. Rantoja lähimmistä kirjastoista saa lainattua SATAKOLKYT-
talkoosettejä, jotka sisältävät 10 roskapihdit ja roskapusseja.

Osallistumisohjeet:
1. Valitse siivouskartalta www.satakolkyt.fi pätkä siivoamatonta rantaa ja ilmoita siivous-
ajankohta.
2. Hae roskapihdit ja roskapussit lainaan kartalla näkyvistä kirjastosta.
3. Nauti ulkoilusta rannalla ja siivoa samalla ranta roskista.
4. Jätä roskat isoihin jäteastioihin, jotka löydät siivouskartalta.
5. Ilmoita ranta siivotuksi kartalle ja rannan väri muuttuu vihreäksi!

YHTEYSTIEDOT

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu puh. 09 310 22111
Työpajankatu 8, 00580 Helsinki

Armi Koskela, puh. 040-719 0824, 09 310 39652
vapaaehtoistyön koordinaattori armi.koskela@hel.fi tai puistokummit@hel.fi

SATAKOLKYT-talkoot www.satakolkyt.fi
puh. 044 270 0573

Yhteistyössä:


