NÄIN JÄRJESTÄT YLEISTEN ALUEIDEN SIIVOUSTALKOOT
Talkoilla siivotaan yleisiä alueita, ei
yksityisiä, taloyhtiöiden tai yritysten pihaalueita.
Kaupunki lainaa siivousvälineet ja kuljettaa
jätteet maksutta pois. Talkoilun päätteeksi
kaupunki tarjoaa pienen muonituksen
talkoolaisille.
Lainattavat siivousvälineet:
- roskapihdit, laina-aika 1 vrk
- kertakäyttöhanskat
- jätesäkit
- huomioliivit
Ohje talkoiden järjestämiseksi:
- Suunnittele siivottava alue sekä noutopisteet jätteille. Noutopisteen
viereen tulee olla ajoyhteys kuorma-autolla
- Mieti keskeinen aloituspaikka, jossa talkoolaiset kokoontuvat ja josta
välineet jaetaan sekä palautetaan talkoiden päätyttyä
- Arvioi osallistujamäärä
- Mieti sopiva ajankohta; päivä ja kellonaika
Talkoista on sovittava aina etukäteen!
Ota yhteys Lahden kaupunki/kaupunkitekniikka
Sari Hyttinen p. 050 559 4192 tai Maija Näveri p. 044 416 4714
Tiedota talkoista esim. lähialueen ilmoitustauluilla ja Menoinfossa
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Lajitteluohjeet siivoustalkoille
Kerätään vain luontoon kuulumatonta jätettä.
Varo satuttamasta itseäsi viiltäviin tai pistäviin jätteisiin. Käytä suojaavia
hanskoja ja tarvittaessa roskapihtejä.
Vaarallinen jäte:
Akut, paristot, maalipurkit, kemikaalipurkit, tunnistamatonta tai vaarallista
ainetta sisältävät pakkaukset.
Energiajäte:
Melko puhtaat muovipakkaukset, muovipussit, paperit, kartongit, paperi ja
kartonkipakkaukset, karkkipaperit (ei kiiltävät, metallia sisältävät), vaatteet
(myös sukkahousut), kaiken mittaiset muovinarut ja -nauhat, vaahtomuovi ja
styroksi, kertakäyttö- ja kangaskasvomaskit jne.
Sekajäte:
Likaiset muovipakkaukset, tunnistamaton muovi (lelut, putket ym. tavarat,
joissa erilaisia muoveja), likaiset paperit ja kartongit, kumi, nahka, posliini,
peili, ilotulitusrakettien jäämät, kengät, tupakantumpit, purukumi, metallia
sisältävät pakkaukset (esim. sipsipussit, jotkut käärepaperit, mehutölkit).
Sähkölaitteet (SER):
Sähköllä tai paristolla toimivat laitteet ja niiden osat, myös johdot.
Erikseen voi kerätä:
Metallit: metalliset auton ja pyörän osat, pullonkorkit, säilykepurkit,
foliovuoat jne.
Lasit: lasipakkaukset, pullot, myös rikkinäiset ja kaiken väriset.
Huom. Jos näitä ei kerätä erikseen talkoissa, laita nämä sekajätteeseen.
Suuret jätteet, roskaantumisilmoitukset, ’salakaatopaikat’:
Ilmoita ePalaute www.lahti.fi – ympäristöasiat – jätehuolto ja roskaaminen
tai ympäristönsuojelutarkastajalle p. 044 716 1295 (läntinen Lahti) tai
p. 044 416 3872 (itäinen Lahti).
Kiitos!
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