
ORDNA TALKO FÖR MILJÖSTÄDNING!

Våren kommer och snön smälter. Det är mycket skräp under snön, vilket minskar
trivseln i vår miljö. Därför vill staden stöda invånarnas plockning av skräp på egen
hand och talkon för miljöstädning som ordnas av invånarna.

I talkona städar man upp allmänna områden, det vill säga skogar, parker, vägkanter
och stränder. Privata tomter och gårdar omfattas inte av talkona.

Talko och coronasituation

Talkon ska ordnas tryggt med beaktande av coronasituationen och genom att följa restriktionerna.
Det är enkelt att följa säkerhetsavstånd när man sysslar utomhus. Det är bäst att ta med egna
handskar och eget handdesinfektionsmedel.

Vill du ordna ett talko?

Du kan anmäla ditt talko på den elektroniska plattformen på puistotalkoot.hel.fi. Talkon kan
också anmälas genom att ringa stadsmiljösektorns kundtjänst, tfn 09 3102 2111.

Om det uppstår problem med anmälan, kan du kontakta Armi Koskela, koordinatorn för volontärar-
bete, vars kontaktuppgifter finns i slutet av detta meddelande.

Talkot ska anmälas senast en vecka innan det äger rum.
1. Anmälan skickas för godkännande till områdets kontaktperson för talkon.
2. När talkot har godkänts, får du ett meddelande om bekräftelse med kontaktuppgifter till kon-

taktpersonen för talkot. Kontaktpersonen ordnar städredskap till talkot och sköter hämt-
ningen av det ihopsamlade skräpet. Med kontaktpersonen kan du också komma överens
om detaljer gällande talkot.

3. Om talkot äger rum på ett veckoslut eller en söckenhelg, levereras redskapen föregående
vardag och hämtas den första vardagen efter talkot. I så fall vore det bra för ordnaren av
talkot att ha någon plats där redskapen kan förvaras före och efter talkot.

Viktigt att veta

I talkona plockas endast skräp som inte hör till naturen, , det vill säga inte organiskt material,
som löv och ris. Talkodeltagarna får skräpplockare och avfallspåsar. Det finns inga handskar. Om
talkodeltagarna vill kratta löv, så ska det avtalas med områdets kontaktperson för talkon. Helsing-
fors stads grönområdesentreprenör lånar ut redskap och hämtar säckar och annat avfall efter tal-
kot. Skräpet samlas ihop i en på förhand överenskommen plats eller så meddelar man kontaktper-
sonen för talkon om var det finns samlat efter talkot.

Växelflak levereras endast till stora talkon, och det är områdets kontaktperson för talkon
som fattar beslut om det.
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Sand får inte läggas i säckarna! Om det finns mycket sandningsgrus i något område, ska man
separat avtala om insamling av det med områdets kontaktperson för talkon.

När man plockar upp skräp, ska man akta sig för vassa föremål, som glasskärvor och narkotika-
sprutor. Man ska inte röra högar av löv eller skräp med händerna. Plocka alltid upp skräpet med
skräpplockare.

Oskyddade sprutor får inte läggas i avfallskärl eller skräppåsar, eftersom man kan sticka sig på
dem när säckarna samlas ihop. Sprutor ska samlas i ett tätt, förslutet kärl (exempelvis en flaska
med kork), som sedan kan läggas i blandavfallet, eller samlas in separat och meddelas till kontakt-
personen för talkon. Om man hittar många sprutor, är det bäst att lämna dem där de är och med-
dela om dem till kontaktpersonen för talkon.

Man ska komma ihåg att metall-, el- och elektronikskrot (EE, t.ex. TV, dator, stereoapparater), far-
ligt avfall (t.ex. batterier, oljedunkar), bildäck och träavfall (t.ex. brädor, möbler av trä) ska sorteras
i separata högar. Däck och annat stort skräp behöver inte läggas i säckar. Om man använder ett
växelflak, ska avfallet sorteras på flaket. Avfallet får inte blandas ihop på flaket.

Talkodeltagarna deltar på eget eller ordnarens ansvar. Talkodeltagarna är inte försäkrade via
Helsingfors stad.

Information om talkon i bostadsområdet

Du kan meddela om talkon med affischerna Det goda växer i Helsingfors, som kan skrivas ut på
vapaaehtoistoiminta.hel.fi/tehtavat/talkoot/. Du kan också begära dem i utskriven form på pu-
istokummit@hel.fi Vi ber talkoarrangörerna att ta bort affischerna efter talkot.

TALKOT SATAKOLKYT VID HAVSSTRANDEN

Helsingfors har 130 km härliga havsstränder. Syftet med kampanjen SATAKOLKYT är att städa
upp hela strandlinjen med talkokrafter. Biblioteken närmast stränderna lånar ut SATAKOLKYT-set
med 10 skräpplockare och skräppåsar.

Anvisningar för deltagande:
1. Välj en bit ostädad strand på kartan på webbplatsen www.satakolkyt.fi och meddela tid-
punkten för städningen.
2. Låna skräpplockare och skräppåsar på ett av biblioteken som anges på kartan.
3. Njut av friluftslivet på stranden samtidigt som du städar den.
4. Lämna skräpet i de stora avfallskärl som visas på städkartan.
5. Markera den städade stranden på kartan. Dess färg ändras då till grönt!

KONTAKTUPPGIFTER

Stadsmiljösektorns kundtjänst tfn 09 310 22111
Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors

Armi Koskela tfn 040 719 0824, 09 310 39652
Koordinator för volontärarbete armi.koskela@hel.fi eller puistokummit@hel.fi

Talko SATAKOLKYT www.satakolkyt.fi
tfn 044 270 0573

I samarbete med:


