Kierrätyskeskuksen autot tulevat kotisi lähelle
– tuo ylimääräiset tavarasi kiertoon!
Mitä keräysautoon voi lahjoittaa? Tarpeettomaksi jäänyttä ehjää ja hyväkuntoista
pientavaraa * astioita * kenkiä * vaatteita * kodintekstiilejä * kirjoja * mattoja * koristeita *
harrastusvälineitä * polkupyöriä. HUOM! Keräys on syytä erottaa HSY:n romukeräysautosta!
Kierrätyskeskuksen tarkoituksena on vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää muun
muassa pidentämällä tavaroiden käyttöikää ja välittämällä toimivia laitteita eteenpäin. Kaikki
myytävät laitteet testataan, huolletaan ja tarvittaessa korjataan. Siten Kierrätyskeskus pystyy
tarjoamaan asiakkailleen edullisia ja turvallisia kodinkoneita ja luo työpaikkoja laitteiden
korjaajille. Mikäli tavara ei kelpaa uudelleenkäyttöön, kierrätyskeskus joutuu maksamaan siitä
jätemaksun. Jätekustannukset ovat pois ympäristö- ja työllistämistoiminnan rahoituksesta.
Keräysauto on vastaus monien toiveeseen. Laajalla alueella kiertävä auto helpottaa kierrätystä
asuinalueesta riippumatta ja pidentää tavaroiden elinkaarta. Noutoauton voi tilata myös
taloyhtiölle, jolloin kaikki talon asukkaat voivat tuoda autoon itselleen tarpeettomaksi jäänyttä
tavaraa. Muita kierrätyskeskuksen palveluita löytyy osoitteesta http://www.kierratyskeskus.fi/
Aikataulu Pohjoisessa Helsingissä
Keskiviikko 9.9.
17.00-17.30
Pasuunatie/Soittajantie
17.40-18.10
Laulukuja 1
18.20-18.50
19.00-19.30
19.50-20.20

Vakkatie / Kalannintie
Kaarelantie / Vuorilinnakkeentie
Halkosuontie 88 / Rohkatie

Torstai 10.9.
17.00-17.30
17.40-18.10
18.20-18.50
19.00-19.30
19.40-20.10

Fallintori
Pakilantie/Kuusmiehentie
Pikkusuonkuja 2
Jakokunnantie / Lepolantie
Pirkkolantie / Pirjontie

Maanantai 14.9.
17.00-17.30
Kuusikkotie 5 / Maunulanpolku
17.40-18.10
Krämertintie 8
18.20-18.50
Oulunkylän tori
19.00-19.30
Hirsipadontie/ -kuja
19.50-20.20
Kansantie/Yhdyskunnantie

Tulosta talosi ilmoitustaululle seuraavan sivun ilmoitus:

Radan alla
Ostoskeskus Kaaren
P-alue
Bussin kääntöpaikka
Mörssärinaukio
Koulun P-alue

Kannelmäki
Kannelmäki

Ylä-Fallintie 58
Ulkoilualue P-paikka
P-alue urheilukenttä

Torpparinmäki
Haltiala
Paloheinä
Länsi-Pakila
Pirkkola

P-alue
Urheilukenttä

Hakuninmaa
Maununneva
Länsi-Pakila

Maunula
Metsälä
Oulunkylä
liikuntakeskus P-alue Patola
Helsingin
Itä-Pakila
eläinsuojeluyhdistys

Keräysautot tulevat
– tuo tavarat kiertoon!
Keräysauto pysähtyy
kotikulmillasi! Ensimmäistä
kertaa Kierrätyskeskuksen
maksuton autokeräys
asuinalueilla.
Tuo autoon puhdasta, ehjää ja
käyttökelpoista kodin
pientavaraa, kuten:

★ astioita ★ kirjoja
★ leluja ★ vaatteita
★ kenkiä ★ mattoja
★ pieniä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita
★ polkupyöriä

Keräysauto pysähtyy alueellamme

.

. 2015 osoitteessa:

Katso kaikki pysähdyspaikat osoitteessa

kierratyskeskus.fi/autokerays

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy täyttää lokakuussa 25 vuotta!
Jokainen lahjoitus edistää uudelleenkäyttöä ja luo työpaikkoja. Kiitos!

