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Gruppmotion för en renare och trivsammare stadsmiljö

Nedskräpning är ett årligen återkommande diskussionstema. Denna vår har problemet med skräp i 
stadsbilden accentuerats i och med karantänrestriktionerna då allt fler valt att äta hämtmat ute. Sta-
dens sopkärl är varken tillräckligt rymliga eller skyddade från djur som tömmer kärlen i jakt på mat. 
Risken för att soporna hamnar i havet är stor i Helsingfors, då kärlen är överfulla och skräpet slängs 
på marken. Studier visar att människor inte bär skräp långa avstånd, vilket i praktiken innebär att fler 
sopkärl behövs för att undvika att stadens invånare skräpar ner i staden. Nedskräpningen kostar sta-
den årligen 3-4 miljoner euro. 

Genom att investera i större sopkärl med bättre lock fylls inte kärlen lika fort och spridningen  av so-
porna i miljön minskar. Staden kunde investera i större sopkärl exempelvis av molok-typ. Man kunde 
även undersöka möjligheten att installera solcellsdrivna sopkärl med inbyggd komprimator, som rym-
mer till och med 570 liter skräp. Dessa används till expempel i Stockholm. Staden kunde även placera 
ut  allmänna återvinningskärl för bland annat plast. De nuvarande gröna små sopkärlen är opraktiska 
och ohållbara, eftersom de fylls mycket fort, saknar lock, och kan öppnas av obehöriga. Ofta är det 
just dessa som omringas av sopor på marken, och dessa är de vanligaste sopkärlen man stöter på i 
stadsbilden.  

Helsingfors stad behöver också fler allmänna toaletter. Vid varmare väder och risk för pande-
mi,tillbringar stadens invånare allt mera tid utomhus. Staden har många lämpliga och trivsamma om-
råden för aktiviteter, men parker och stränder saknar ofta tillgång till allmänna toaletter. I stället funge-
rar buskar, portgångar och gatuområden som alternativa toaletter. Tillgång till toaletter är inte bara en 
fråga om hygien, utan också om jämställdhet, eftersom det inte är enkelt för alla att hitta ett lämpligt 
och tryggt ställe utomhus för toalettbesök.

Vi undertecknade önskar att staden undersöker och kartlägger behovet av  sopkärl även för sopsorte-
ring och fler allmänna toaletter, och fyller behovet. De mindre sopkärlen bör bytas ut mot nya, rymliga 
kärl med lock som förhindrar att soporna sprids i miljön.
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