
 
 

 

 
 

TERVETULOA SIIVOUSTALKOISIIN 3.4. – 28.5.2017 

 
Kevätsiivoustalkoita voi järjestää jälleen koko pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä tämä on 
jo 33. vuosi. Helsingin kaupungin tukemissa talkoissa siivotaan yleisiä alueita, kuten met-
siköitä, puistoja, tien pientareita, rantoja tms.. Kiinteistöjen tontit ja piha-alueet eivät kuulu 
talkoiden piiriin. Vuonna 2016 talkoisiin osallistui noin 23 730 aktiivista kansalaista ja tal-
koita oli 181 kpl! Tule sinäkin mukaan siivoamaan yhdessä lähiympäristö kesäkuntoon! 
 
Talkoissa kerätään pois vain luontoon kuulumatonta roskaa, ei eloperäistä ainesta kuten lehtiä 
ja risuja. Asukkaat saavat käyttöönsä jätesäkkejä ja roskapihtejä. Helsingin kaupungin alueita hoi-
tava viherurakoitsija lainaa välineet ja noutaa pois täydet säkit ja isomman irtoroskan talkootapah-
tuman jälkeen. Siirtolavoja tuodaan paikalle vain suuriin talkoisiin ja niiden toimittamisen päättää 
alueellinen talkooyhdyshenkilö. Jos talkoissa ei ole lavaa, roskat kerätään yhteen ennalta sovit-
tuun paikkaan, josta ne noudetaan pois. Saat ilmoittautuessasi talkooyhdyshenkilösi yhteystiedot.  
 
Jos talkoolaiset haluavat haravoida, sopikaa siitä alueenne talkooyhdyshenkilön kanssa. Työs-
kennellessä tulee muistaa, että roskien seasta voi löytyä vahinkoa ja vaaraa aiheuttavia teräviä 
esineitä, kuten lasinsirpaleita ja käytettyjä huumeneuloja. Terävät esineet kannattaa pakata pelti- 
tai muovipurkkiin ennen säkittämistä. 
Hiekkaa ei saa laittaa säkkeihin! Mikäli jollain alueella on runsaasti hiekoitussepeliä, sen kerää-
misestä tulee sopia erikseen alueen talkooyhdyshenkilön kanssa. 

Mahdollinen 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. Renkaita ym. isokokoisia romuja ei tarvitse säkittää. 
Mikäli talkoissa on siirtolava, jätteet lajitellaan lavalle, muutoin kasoihin. Jätteitä ei saa heittää la-
valle sekaisin. 
 
Talkoolaiset toimivat omalla vastuulla. Helsingin kaupunki ei ole vakuuttanut talkoisiin 
osallistujia.  
 
Ilmoittautuminen 

Talkoita voi ilmoittaa 20.3. alkaen rakennusviraston asiakaspalveluun arkisin mato klo 8.1516 ja 

pe klo 1015, puh. 09 310 39000 tai os. Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki. Talkooaika on 3.4. – 
28.5.2017. Asiakaspalvelusta saat yhteystiedot talkoovastaavalle, joka huolehtii säkit ja roskapih-
dit paikalle sekä roskien pois noutamisen. Jos talkoopäivä on viikonloppu tai arkipyhä, väli-
neet toimitetaan edellisen arkena ja noudetaan talkoiden jälkeisenä arkena. 
 
Mikäli haluat järjestää siivoustalkoita muulloin kuin talkooaikana, ota yhteyttä vapaaehtoistyön 
koordinaattoriin. 
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Talkoista tiedottaminen asuinalueella 
Rakennusvirasto lähettää talkoiden järjestäjille pyydettäessä Hyvä kasvaa kaupungissa - 
julisteita. Julisteita voi myös tulostaa osoitteesta www.hyvakasvaa.fi. Julisteiden avulla voi tiedot-
taa alueen asukkaille, missä ja milloin kokoonnutaan yhteisiin talkoisiin. Pyydämme, että talkoiden 
järjestäjä ystävällisesti poistaa julisteet talkootapahtuman jälkeen.  
 

HYVÄLLÄ ASIALLA  ryhtyisimmekö puistokummeiksi? 
Kaikki, jotka haluavat alkaa säännöllisesti huolehtimaan lähialueistaan, saavat halutessaan roska-
pihtejä jatkuvaan käyttöön rakennusvirastosta talkoiden jälkeen. Puistokummiksi ilmoittaudutaan 
rakennusviraston asiakaspalveluun. Ilmoittautuminen edellyttää käyntiä asiakaspalvelussa os. 
Elimäenkatu 5. Katso lisää www.hyvakasvaa.fi 
 
VAHINGOLLISTEN VIERASLAJIEN TORJUNTA         
Voit järjestää vieraslajitalkoita porukalla tai kitkeä niitä omatoimisesti. Talkoot on parasta pitää al-
kukesästä ennen kuin kasvit kukkivat, kuten jättipalsami ja lupiini. Kurtturuusu, joka on levinnyt 
rannoille, on myös haitallinen ja sitä on syytä hävittää. Kasvit voi laittaa säkkeihin, jos niissä on jo 
kukintoja ja siemeniä tai kasoihin, mikäli niissä ei vielä ole siemeniä. Sijoittakaa 
kasat sellaisen tien tai ulkoilureitin varteen, jonne pääsee lava-autolla. Ilmoita 
kitkentäjätteen tarkka osoite ja määrä alla oleviin yhteystietoihin. Vieraskasvila-
jien tunnistukseen saa apua Vieraslajiportaalista www.vieraslajit.fi 
 
Erittäin myrkyllinen jättiputki torjutaan yleisiltä alueilta ammattilaisvoimin. 
Tee ilmoitukset myös siitä oheisiin yhteystietoihin. 
 
Tiedustelut rakennusviraston asiakaspalvelu, puh. (09) 310 39000,  
osoite Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki 
Lisätietoja: Vapaaehtoistyön koordinaattori Armi Koskela  
puh. 040-719 0824, armi.koskela@hel.fi, puistokummit@hel.fi 
 
MUOVIT JA ROSKAT MERESSÄ JA RANNOILLA  
Rantojen ja meren roskaantuminen on paheneva ongelma. Erityisesti muovien käyttö on lisäänty-
nyt voimakkaasti ja yhä suurempi osa muoveista päätyy meriin. Isot muoviroskat ovat haitallisia, 
koska eläimet voivat sotkeentua niihin, syövät niitä tai muovit takertuvat pohjan elinympäristöihin 
heikentäen niitä. Kaikki luonnossa oleva muovi jauhautuu pikkuhiljaa pieneksi alle 5 mm kokoisek-
si mikromuoviksi. Pienet selkärangattomat äyriäiset sekä kalanpoikaset luulevat mikromuovia ra-
vinnoksi ja syövät niitä. Muovihiukkasten pintaan rikastuu ympäristömyrkkyjä, joten ne muuttuvat 
pikkuhiljaa vielä paljon haitallisemmiksi. Ainoa tapa vaikuttaa mikromuovin määrään on ehkäistä 
roskaantumista ja muovien päätymistä vesiin. Joidenkin Helsingin rantojen merenlaisesta roskaan-
tumisesta on ilmestynyt selvitys, joka löytyy kaupungin ympäristökeskuksen verkkosivuilta. 
http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-02-15.pdf  
 
Helsingin Itämeri-toimenpideohjelman 2014 - 2018 mukaisesti ja osana Itämerihaastetta kaupunki 
järjestää lauantaina 29.4. rantojensiivoustalkoot Herttoniemessä. Kutsumme kaupunkilaisia 
mukaan rantojen siivoukseen ja voit siivota myös omaa lähirantaasi. Tallinnan, Pietarin ja Turun 
kaupungit järjestävät suuret rantojensiivoustalkoot samaan aikaan ja teemme yhteistyötä kaupun-
kien kesken. Lisätietoja löydät sivuilta www.itamerihaaste.net, www.hyvakasvaa.fi sekä 
https://www.facebook.com/events/1029772033833988/.   
 
Katso myös www.siistibiitsi.fi 
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