
Delta i städtalkot och samla ett gäng eller plocka  
själv upp allehanda löst skräp.

Esbos tekniska central delar ut avfallssäckar och lånar ut  
skräptänger till talkodeltagarna. Meddela vid anmälan tidpunkten 

för talkot, när du avhämtar förnödenheterna samt plats där  
staden kan avhämta sopsäckarna efter talkot.
Anmäl dig 30.3–8.5 www.espoo.fi/talkoot 

Ytterligare upplysningar: (09) 8162 5100
Talkot är en del av Esbos, Helsingfors, Grankullas  

och Vandas gemensamma städtalko.

Tule mukaan  
siivoamaan lähiympäristöäsi 

7.4.–24.5.2015

Kom med   
och städa upp i din näromgivning 

7.4 –24.5.2015

Kokoa porukka tai tule yksin tekemään lähiympäristöstäsi  
viihtyisämpi paikka. Kevättalkoissa kerätään irtoroskaa esimerkiksi 

paperia, tölkkejä, pulloja tai metalliromua kaupungin yleisiltä  
alueilta, mutta ei eloperäistä roskaa esim. kasvijätettä tai risuja, 

ongelmajätettä tai elektroniikkaa.
Espoon tekninen keskus jakaa talkoolaisille jätesäkkejä ja lainaa 

roskapihtejä sekä noutaa tarvittaessa roskasäkit talkoiden jälkeen. 
Ilmoittaudu 30.3.–8.5. osoitteessa www.espoo.fi/talkoot 
Lisätietoja: (09) 8162 5100 Teknisen keskuksen asiakaspalvelu.

Talkoot ovat osa Espoon, Helsingin, Kauniaisten  
ja Vantaan Siisti pääkaupunki -talkoita.

TULE MUKAAN
luonnonhoitotalkoisiin

Tule huolehtimaan lähiympäristöstäsi ja virkistymään luonnossa!

Vieraslajitalkoissa torjutaan jättipalsamia,
 joka on aggressiivisesti luonnossa leviävä vieraslaji.

Perinnemaisematalkoissa hoidetaan arvokasta 
perinnemaisemaa heinänteon merkeissä.

Ilmoittautuminen ja tarkemmat lisätiedot osoitteessa www.espoo.fi/talkoot

Voit valita useista kaupungin järjestämistä talkoista tai järjestää omat

Vieraslajitalkoot: jättipalsami

la 16.6.  info klo 13, talkoot klo 14-17 Villa Elfvik (Elfvikintie 4)
ma 18.6.  klo 9.30-12.30 Karhusuo, Karhusuontie
ti 19.6.  klo 17-19 Lippajärvi, Nuuniitynkuja 
ke 20.6.  klo 17-19 Kuuriinniitty, Pronssitie
ti 3.7.  klo 17-19 Latokaskenpuisto, Teerelänpolku 
ke 4.7.  klo 17-19 Lintuvaara, Pohjoinen Lintuvaarantie
to 5.7.  klo 17-20 Tammimäki, Tammihaantie
la 7.7.  klo 9.30-12.30 Finnoon viljelypalstat, Rusthollarinkatu 
ti 10.7.  klo 17.30-20 Mankkaa, Vanhan-Mankkaan puisto
ke 11.7.  klo 17-20 Viherlaakso, Kuusiniemi 
to 12.7.  klo 17-19 Rastaalan viljelypalstat, Vanha Rastaalantie 
la 14.7.  klo 9.30-12.30 Kaitaa, Iivisniemenaukio 
ti 17.7.  klo 9-12 Kolkekannas, Kolkekannaksentie
ti 18.7.  klo 16-20 Kilo, Lansapuronpuisto 
la 21.7.  klo 9.30-12.30 Lintuvaara, Äijänpelto

Talkoissa 
tarjolla 

mehua ja 
keksejä

TERVETULOA!

Perinnemaisematalkoot 
Laajalahden luonnonsuojelualuella

la 11.8.  klo 10-14 lähtö Villa Elfvikin pihasta (Elfvikintie 4)
  Villa Elfvik tarjoaa keittolounaan ja kahvit sisällä 
  luontotalossa klo 12.


