Hyvä huonekalu kestää
sukupolvelta toiselle
- kierrätyskeskus jatkaa tuotteen elinkaarta
Huonekalujätettä syntyy Suomessa vuosittain yli sata tuhatta
kiloa. Hyvän huonekalun tulisi
kestää sukupolvelta toiselle, ja
se olisi näin myös ekologisesti
kestävä. Toisaalta uusien huonekalujen suunnitteluun tulisi
kiinnittää huomiota niin, että ne
olisivat helposti purettavissa ja
materiaalit olisivat kierrätykseen
sopivia. Huonekalujätteeltäkään
emme kuitenkaan voi koskaan
täydellisesti välttyä. Näin ollen
huonekalujen kierrätys ja uusiokäyttö on tärkeässä roolissa jätekuormituksen pienentämiseksi.
Jätelain mukaan ensisijaista on
jätteen synnyn ehkäisy. Jäte on
hyödynnettävä ensisijaisesti raakaaineena, toissijaisesti energiana, ja
viimeisenä vaihtoehtona on loppusijoitus kaatopaikalle. Huonekalujen osalta Suomessa ei ole käytössä
lainsäädännöllisesti ohjattua kierrätysjärjestelmää, kuten sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden ja auton
renkaiden osalta. Huonekalujen
kierrätys kierrätyskeskuksen ja työja korjauspajojen kautta pidentää
tuotteen elinkaarta ja vähentää
kaatopaikkakuormitusta. Käytöstä
poistetut ehjät huonekalut kannattaa toimittaa uudelleenkäyttöön ja
näin osaltaan vähentää kaatopaikkakuormitusta.
Kaikkia huonekaluja ei kuitenkaan
voi kierrättää, vaan tuotteen käyttöikä on tullut tiensä päähän. Vuonna
2001 toteutetussa huonekalujen
hyötykäyttökokeilussa todettiin,
että 70-90 % huonekalujätteestä
on tehokkaan lajittelun jälkeen

hyödynnettävissä joko materiaalina tai energiana. Huonekalujen
metalliosat voidaan hyödyntää materiaalina ja suurin osa myös muista
raaka-aineista, kuten puuosat,
soveltuvat energiantuotantoon.
Ekotorilla puretuista huonekaluista
esim. puuosat toimitetaan energian
tarpeeksi.
Ekotorin tavoitteena on vähentää
kaatopaikalle menevän jätteen
määrää muun muassa pidentämällä
tavaroiden käyttöikää ja välittämällä toimivia laitteita eteenpäin.
Ekotorilla pyritään kierrättämään
huonekalutkin entistä tehokkaammin. Myymälän valikoimasta löytyy
melkein uuden veroisia huonekaluja, mutta myös pientä kunnostusta vaille olevia huonekaluja.
Valikoima huonekalujen osalta on
laajentunut. Ekotori toimii myös
tuottajavastuulain mukaisena valtakunnallisena ser- romun vastaanottopisteenä. Kotitaloudet voivat
toimittaa kaikenlaiset sähkö- ja
elektroniikkalaitteet, sekä ehjät että
rikkonaiset, ilmaiseksi Ekotorille tai
Riikinnevan jätelaitokselle. Vuonna
2005 Ekotori otti vastaan huonekaluja yli 24 000 tuhatta kiloa ja
sähkö- ja elektroniikkalaitteita yli
110 000 kiloa.
Postipalvelut
Ekotorin yhteydessä toimii myös
Kommilan yrittäjäposti, jonka
piiriin talouksia kuuluu noin 2600
kappaletta. Ekotorin postista voi
ostaa postimerkit, laittaa kirje- ja
pakettipostia sekä kotimaahan, että
ulkomaille, tehdä osoitteenmuu-

Verhoilemalla tuolin siitä voi saada haluamansa näköisen

Ekotorilta löytyy huonekaluja ja kodinkoneita joka lähtöön.

tokset ja ostaa kortit- ja pakkaustarvikkeet. Postissa asioi päivittäin
keskimäärin noin sata asiakasta.
Postin toiminta on löytänyt palveluillaan oman paikkansa alueella ja
erityisesti juhlapäivät, kuten joulu
ja ystävänpäivä, ovat kortti- ja pakettilähetysten sesonkiaikaa.
Riikka Heikkinen
Vanhan huonekalun
voi kunnostamalla
saada uuteen loistoon.

Kommilan Yrittäjäpostissa asioi keskimäärin noin sata asiakasta päivässä.

