Lahjoita ylimääräiset tavarat kiertoon
helposti muuttosi yhteydessä!
Niemen, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ja maakunnallisten kierrätyskumppanien avulla
saat ylimääräiset tavarat kiertoon helposti ja ympäristöystävällisesti muuttosi yhteydessä.
Lahjoittamalla kodin tavaraa tuet paikallista ympäristö- ja työllistämistyötä.
Mitä kiertoon?
Kierrätettäväksi sopivat käyttökelpoiset, hyvät tavarat, joiden uskot löytävän vielä uuden kodin. Rikkinäiset ja huonokuntoiset tavarat
ja vaatteet eivät kuulu kierrätykseen. Niiden paikka on oman alueen jätteenkeräyspisteissä.

Pakkaa kiertoon lahjoitettavat tavarat vihreisiin
muuttolaatikoihin ja/tai
kierrätyssäkkeihin.
Laatikkoon ja säkkiin
mahtuvat tavarat Niemi
ottaa muuton yhteydessä
mukaan veloituksetta.

Kerro muuttotilauksen
yhteydessä, että sinulla
on myös kierrätettäväksi lahjoitettavaa
tavaraa.

Sijoita vihreät laatikot,
säkit ja mahdolliset muut,
selkeästi kierrätettäväksi
merkityt tavarat omaksi
ryhmäkseen paikkaan,
josta muuttajat löytävät
ne muuttopäivänä
helposti mukaansa.

Kierrätä vain sellaista
tavaraa, jonka uskot
ilahduttavan vielä
jotakuta uutta käyttäjää.

Pakkaa vihreisiin kierrätyssäkkeihin:

Pakkaa vihreisiin muuttolaatikoihin:

• Ehjät, puhtaat vaatteet, kodin tekstiilit, laukut ja asusteet
sekä pehmolelut.
• Kengät ja matot. Pakkaa ne mielellään omaan säkkiin
tai ensin erilliseen pussiin ja sitten vasta säkkiin,
etteivät ne likaa säkin muita tavaroita.
• Kun säkit on pakattu, sulje ne huolellisesti.
Se sujuvoittaa muuttoa ja nopeuttaa
jatkokäsittelyä. Turvallisuussyistä
ethän pakkaa säkkeihin mitään
kovaa tai terävää.

• Kodin pienet käyttötavarat ja koriste-esineet
• Edelleen käytettäviksi sopivat astiat, kattilat, aterimet
ja muut keittiötarvikkeet
• Kodin pienelektroniikkaa, kuten lamput, pelikoneet,
audiolaitteet, kamerat, läppärit (asiakas huolehtii
itse tiedostojen tyhjennyksestä) ja televisiot
• Käyttökelpoiset, ehjät urheilu- ja retkeilyvarusteet,
kuten luistimet, sukset, nappikset,
rinkat sekä kaikenlaiset
sisäliikuntavälineet, esim.
mailat ja pallot
• Kääri särkyvät tavarat paperiin

Vihreisiin laatikoihin ja säkkeihin mahtumattomat kierrätettävät:
• Niemen kautta voi kierrättää myös huonekaluja ja muita isoja kodin tavaroita. Tämä palvelu on maksullinen.
• Kierrätettävien isojen tavaroiden ja huonekalujen noutoon voi kysyä apua myös oman alueen kierrätystoimijoilta.
• Rikkinäiset ja huonokuntoiset tavarat ja huonekalut tai esimerkiksi vaaralliset aineet (kuten maalit) eivät kuulu kierrätykseen. Niiden
paikka on oman alueen jätteenkeräyspisteissä. Voit myös kysyä Niemeltä tarjousta näiden tavaroiden kuljetuksesta ja kierrätyksestä.

Kiitos, kierrättäminen tekee paljon hyvää ympäristölle ja ihmisille!
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