LÄHIYMPÄRISTÖ
TALKOILLA KUNTOON
TERVETULOA PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISIIN
KEVÄTSIIVOUSTALKOISIIN 3.4. - 1.6.2018
Siivoustalkoisiin sopivia kohteita ovat kaupungin yleiset alueet, kuten metsiköt,
puistot, puronvarret, tienpientareet jne. Talkoissa on tarkoituksena kerätä
yhteisiltä alueilta pois luontoon kuulumattomat roskat.
Tule siis mukaan - yksin tai porukalla - siivoamaan yhdessä lähiympäristö
kesäkuntoon!
ILMOITTAUDU MUKAAN!
Kaupunki tarjoaa talkoolaisille jätesäkit ja tarvittaessa siivoustyövälineitä sekä huolehtii roskien ja
romujen poiskuljetuksen sovitusta paikasta.
Mahdollinen metalliromu, sähkö- ja elektroniikkaromu (esim. TV, tietokone, stereot), vaaralliset
jätteet (esim. akut, öljykanisterit), renkaat ja
puujäte on muistettava lajitella erikseen. Renkaita
ym. isokokoisia romuja ei tarvitse säkittää. Talkoissa
ei kerätä luonnosta mitään eloperäistä, kuten lehtiä
ja risuja, eikä siivota yksityisiä alueita.

Talkoisiin ilmoittaudutaan
arkisin klo 9-13 siivottavan
alueen yhteyshenkilölle
Länsi-Vantaa:
Marjo Huhtala, p. 040 827 6562
Tikkurila-Hakunila–LänsimäkiPakkala-Tammisto:
Jarmo Uutela, p. 0400 605 852
Korso-Koivukylä:
Tarja Kurkela, p. 043 8266 710

Talkoot ovat osa Vantaan Lähimetsävuosien 2017-2018 -teemaa. Tavoitteena on edistää
lähimetsien arvostusta, tunnettavuutta sekä virkistyskäyttöä. Teemavuoden kunniaksi
kannustamme pitämään talkoita erityisesti omassa lähimetsässäsi.
Lisätietoja lähimetsien teemavuodesta ja sen tapahtumista, sekä muusta toiminnasta
löydät tapahtumavuoden internet-sivuilta www.vantaa.fi/lahimetsavuosi ja
Facebookista www.facebook.com/vantaanlahimetsavuosi2017/

VIERASLAJIT KURIIN
TALKOILLA!
Haitalliset ja voimakkaasti leviävät vieraslajit uhkaavat leviämisellään
tukahduttaa luonnonvaraista kasvillisuutta. Vantaalla erityisesti purojen
varsilla voimakkaasti leviävä jättipalsami on laji, jonka torjumiseen kaupunki
pyytää asukkailta apua. Jättipalsamia voi kitkeä koko kesän ajan, mutta paras
ajankohta olisi kitkeä ennen kukinnan päättymistä ja siementen kypsymistä.
Mikäli haluat järjestää vieraslajitalkoot kaupungin
omistuksessa olevilla yleisillä viheralueilla, voit
pyytää kaupungin viheralueyksiköstä kitkemiseen
tarvittavia työvälineitä ja kuljetusapua kasvijätteelle. Talkooalueesta ja talkoiden ajankohdasta
on aina sovittava etukäteen viheralueyksikön
kanssa. Kitkentäjäte on tuotava kadun tai puistokäytävän viereen.
Ohjeita talkoiden järjestämiseen ja vinkkejä sopivista
talkookohteista saa myös Vantaan ympäristökeskuksesta: ymparistosuunnittelu@vantaa.fi tai
p. 040 841 9962 ja 050 318 0938.

Vieraslajitalkoisiin
ilmoittaudutaan arkisin
klo 9-13
Länsi-Vantaa:
Marjo Huhtala, p. 040 827 6562
Tikkurila-Hakunila–LänsimäkiPakkala-Tammisto:
Jarmo Uutela, p. 0400 605 852
Korso-Koivukylä:
Tarja Kurkela, p. 043 8266 710

MAKSUTTOMAT KOMPOSTOINTIKURSSIT
HSY:n tarjoamia kaikille avoimia maksuttomia kompostointikursseja
järjestetään Vantaalla keväällä 2018:
• 14.5. Koivukylän kierrätyskeskus (Hosantie 2)
• 23.5. Porttipuiston kierrätyskeskus (Porttipuistontie 7)
Kurssit pidetään iltaisin klo 17.30-19.30 välisenä aikana.
Kaikki kompostoinnista kiinnostuneet ovat tervetulleita kurssille, joka sopii niin
aloittelijalle kuin kokeneelle kompostoijalle.
Muut kevään aikana järjestettävät kompostointikurssit löydät HSY:n internet-sivuilta:
https://www.hsy.fi/kompostointi

