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Osa sosiaalista yritystä

Kierrätyskeskus Ekotori on toi-
minut Varkauden Kommilassa 
viiden vuoden ajan. Ekotori on osa 
Warkop Oy:tä, joka muuttui sosi-
aaliseksi yritykseksi vuonna 2004. 
Sosiaalinen yritys tarjoaa työpaik-
koja erityisesti vajaakuntoisille ja 
pitkäaikaistyöttömille. Sosiaalisen 
yrityksen työllistämistä työnteki-
jöistä vähintään 30 prosenttia tulee 
olla vajaakuntoisia tai yhteensä 
vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttö-
miä. Tällä hetkellä Ekotori työllistää 
kuusi henkilöä, ja lisäksi se tarjoaa 
työkokeilu- ja harjoittelupaikkoja 
sekä kuntouttavaa työtoimintaa 
usealle henkilölle vuosittain. Eko-
torin yhteydessä toimii myös yrit-
täjäposti.

Ekotori palvelee ja 
säästää ympäristöä

Ekotorin tavoitteet ovat kierrätyk-
sen edistäminen sekä jätemäärän 
vähentäminen jätehuoltoalueella 
sekä työllistäminen. Toiminnan 
tavoitteena on kokonaisvaltainen 
elinympäristön parantaminen jät-
teen määrää vähentämällä ja ympä-
ristötietoisuutta lisäämällä.

Ekotori pyrkii osaltaan toteutta-
maan jätelainsäädännön keskeisintä 
tavoitetta eli ehkäisemään jätteen 
syntymistä ja edistämään jätteen 
hyödyntämistä. Tällä tavoin edis-
tetään luonnonvarojen kestävää 
käyttöä ja torjutaan samalla ym-
päristöongelmia. Jätelain mukaan-
han jäte on ensisijaisesti pyrittävä 
hyödyntämään aineena ja toissi-
jaisesti energiana. Kaatopaikoille 
jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen 
hyödyntäminen ei ole teknisesti tai 
taloudellisesti mahdollista. 

Kierrätyskeskuksen tarkoituksena 
on vähentää kaatopaikalle menevän 
jätteen määrää muun muassa pi-
dentämällä tavaroiden käyttöikää ja 

Ekotori kierrättää
välittämällä toimivia laitteita eteen-
päin. Kaikki Ekotorilla myytävät 
kodinkoneet testataan, huolletaan 
ja tarvittaessa korjataan. Myös huo-
nekaluja kunnostetaan. Ekotorille 
tuleva vaatetavara pestään ja osa 
vaatteista menee myös hyvänteke-
väisyyteen.

Ekotori on myös osa Varkauden 
seudun jätehuoltoa ja palvelee 
kuuden kunnan jätehuoltoaluetta 
tarjoamalla mm. tavaroiden kul-
jetuspalveluja sekä joka kuukausi 
toteutettavilla kuntakierroksilla. 
Ekotorin auto kiertää jätehuolto-
alueen kunnissa kerran kuukaudessa 
keräämässä kuntalaisille tarpeet-
tomaksi jäänyttä tavaraa. Varka-
uden seudun jätehuoltoalueeseen 
kuuluvat Varkaus, Kangaslampi, 
Joroinen, Heinävesi, Jäppilä ja 
Leppävirta.

Ekotori ottaa vastaan kaikkea 
kodintavaraa kohtuullisin vastaan-
ottohinnoin. Vastaanottomaksuilla 
katetaan tavaroiden käsittelykuluja. 
Suurin osa vastaanotetusta tavarasta 
tulee myyntiin, mutta osa esim. 
huonekaluista joudutaan purka-
maan. Purettujen huonekalujen 
puuosat toimitetaan edelleen läm-
mitysenergian tarpeeksi.

Sähkö- ja elektroniikka-
laitteiden vastaanotto Ekotorilla

Suomessa siirryttiin uuteen säh-
kö- ja elektroniikkalaitteiden kier-
rätysjärjestelmään viime vuoden 
elokuussa. EU-direktiivin mukaisen 
uuden lainsäädännön myötä sähkö- 
ja elektroniikkalaitteiden tuottajat 
ovat vastuussa myös käytöstä pois-
tettavista laitteista.

Se tarkoittaa sitä, että sähkölait-
teiden valmistajat ja maahantuojat 
ovat velvollisia järjestämään sähkö- 
ja elektroniikkaromun keräyksen 
ja kierrätyksen, ja osoittamaan 

kuluttajalle paikan, minne laitteet 
voi toimittaa. Periaatteena on, 
että kuluttaja saa jättää käytöstä 
poistamansa SER-laitteet maksut-
ta asianmukaiseen keräyspistee-
seen. Kierrätyskeskus Ekotori sekä 
Riikinnevan jätelaitos toimivat 
tuottajavastuulain mukaisina val-
takunnallisina ser-romun vastaan-
ottopisteinä. Kotitaloudet voivat 
toimittaa kaikenlaiset sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet sekä ehjät että 
rikkonaiset ilmaiseksi Ekotorille 
tai Riikinnevan jätelaitokselle. Täl-
laisia laitteita ovat esim. jääkaapit, 
pakastimet, pesukoneet, televisiot, 
tulostimet, puhelimet ja radiot. 
Turvallisuussyistä sähkö- ja elektro-
niikkalaitteen on oltava kokonainen 
ja ylimääräisistä esineistä tyhjen-
netty. Esimerkiksi pölynimurista 
on ennen palautusta poistettava 
pölypussi.

Keräyspisteistä käytöstä poistetut 
laitteet kuljetetaan kierrätyslaitok-
siin, joissa ne käsitellään ympäris-

Tuotteita myynnissä Ilmarin toimistolla, os. Petäikönkatu
4-6, Varkaus tai puh. 017-551 2565 tai www.ilmarihems.fi

ILMARI-KANNATUSTUOTTEET

Lääkäri- ja pelastushelikopteri

Kierrätyskeskuksesta löydät monenlaista kodintavaraa ruokapöydistä jääkaappeihin.

tölainsäädännön mukaisesti. Esi-
merkiksi vanhojen kylmälaitteiden 
freonit otetaan talteen ja metalli-, 
lasi- sekä muoviraaka-aineet toimi-
tetaan uudelleen hyödynnettäviksi. 
Viime kädessä kierrätysjärjestelmän 
rahoittavat kuluttajat uusien laittei-
den myynnin yhteydessä perittävillä 
SER-maksuilla, jotka vaihtelevat 
viidestä sentistä 25 euroon.

Uudet tuotteet on nyt suunniteltu 
aiempaa helpommin kierrätettäviksi 
ja ne kuluttavat myös vähemmän 
energiaa. Nykyiset kodinkoneet 
ja muut SE-laitteet sisältävät ny-
kyään vain vähän kierrätykseen 
kelpaamattomia komponentteja. 
Tuotteiden sisältämät materiaalit 
(metallit ja muovit) pystytään entis-
tä paremmin erottamaan toisistaan 
uudelleen käytettäviksi perusraaka-
aineiksi.

Vastuu ympäristöstä jokaisella

Vuonna 2005 Ekotorille otettiin 
kodintavaraa kiertoon yli 100 

tonnia, ja lisäksi SER- tuottaja-
yhteisön vastaanottopisteeseen 
viiden kuukauden aikana sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita yli 56 tonnia. 
Vastaanotetun tavaran määrä on 
kasvanut viiden vuoden aikana ta-
saisesti. Tavaroiden toimittamisella 
oikeaan paikkaan säästämme ympä-
ristöä, ja samalla tarpeettomaltakin 
tuntuva tavara voi saada pitkän 
käyttöiän toisella kuluttajalla. Se 
millaisen ympäristön haluamme 
tulevaisuudessa, riippuu jokaisesta 
meistä.

Ekotorin palveluihin voi tutustua 
kotisivuilla osoitteessa www.ekoto-
ri.net tai soittamalla asiakaspalvelu 
numeroon 017-5562 180

Tervetuloa edistämään kierrätystä 
Ekotorille!

Riikka Heikkinen

Ekotorin kuljetuspalveluista vastaa Pekka Lasaroff. 

Ekotori toimii sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valtakunnallisena 
vastaanottopisteenä.


