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Edellisessä Piippujen Ympärillä
lehden julkaisussa esiteltiin War-
kop -palvelut. Tällä kertaa vuoros-
sa on Warkop -eko eli kierrätyskes-
kus Ekotori.

Kierrätyskeskus Ekotori toimii
osana Varkauden seudun jätehuol-
toa. Toiminta alkoi maaliskuussa
2001, kunnostetussa päivittäistava-
ramyymälässä Kommilassa, Savon-
tie 44:ssä. Tilat hankki Hengitysliit-
to Heli ry ja kunnostuksen rahoit-
tivat Varkauden kaupunki ja TE-
keskus. Myymälätilaa on noin 500
m2 ja tarvittavat vastaanotto- ja va-
rastotilat sekä tilat kunnostus- ja
korjauspajoille.

Ekotorilla siistitään, kunnostetaan
ja korjataan kaikkea kodintavaraa,
kuten tekstiilejä, astioita, huoneka-
luja, sähkölaitteita jne. Myyntikun-
toiset tavarat myydään paikanpääl-
lä ja puretut osat ja materiaalit toi-
mitetaan eteenpäin uusiokäyttöön
tai ongelmajätelaitokselle. Asiakas-
palveluja ovat mm. Kommilan yrit-
täjäposti ja kuljetukset koko jäte-
huoltoalueella. Ekotorilla on luvat
toimia sähkö- ja elektroniikkalait-
teiden korjaajana, purkajana ja vas-
taanottajana.

Warkop Oy

Warkop –Eko
kierrätyskeskus Ekotori

Sirkku Saraluoma asiakaspalvelusta vastaa postitoiminnoista ja kierrättää.

Ekotori kierrättää, mutta myös
työllistää toistakymmentä henkilöä
jätehuoltoalueen eri kunnista. Yh-
teistyökumppaneina ovat jätehuol-
to, Kela ja TE –keskus.  Ekotorilla
on ja tarvitaan eri alan ammattilai-
sia mm. puhtaanapidossa, kuljetuk-
sessa, huonekalujen kunnostukses-
sa ja korjaustehtävissä tekstiili- ja
sähköpajoissa.  Syksyllä 2005 War-
kop -palvelut kouluttaa käyttöhuo-
nekalujen korjaajia työllisyyskoulu-
tuksena osana EkoSeutu –projektia

Kierrätyksestä

Perinteinen kierrätys, EU-direktii-
vin ja valtioneuvoston asetuksen
mukaan uudelleenkäyttäminen, tar-
koittaa tarpeettomaksi jääneen ta-
varan käyttöä alkuperäiseen tarkoi-
tukseen, myymistä tai lahjoittamis-
ta, kunnostusta tai varaosiksi otta-
mista. Tämä kierrätys jatkuu edel-
leen kiitettävästi laadukkaiden tuot-
teiden osalta. Toimijoina ovat huu-
tokaupat, myynti lehti-ilmoittelul-
la, osto- ja myyntiliikkeet, kierrä-
tyskeskukset ja koko kansan kirp-
putorit sekä korjaustaitoiset harras-
tajat.

Uudenlainen, direktiivin mukai-

nen kierrätys edellyttää laitteen
suunnittelua sen koko elinkaaren
ajaksi. Laitteilta edellytetään kelpoi-
suutta teollisen murskaamisen ja la-
jittelun kautta uudelleen alkumate-
riaaleiksi, kuten metalleiksi, muo-
viteollisuuden raaka-aineeksi tai
energiakäyttöön.

Lait ja määräykset velvoittavat
kierrättämään. Uusimpana kierrä-
tyksen tehostajana on EU-direktii-
vi Sähkö- ja elektroniikkaromun
(SER) kierrätyksestä. Siinä tuotta-
jat velvoitetaan järjestämään SER-
romun kierrätys ja kustannukset
kerätään uusien tuotteiden hinnas-
sa.  Käytöstä poistuvat laitteet ote-
taan vastaan ilmaiseksi vastaanotto-
pisteissä, joita Varkauden jätehuol-
toalueella ovat Riikinnevan jätelai-
tos ja Ekotori. Työnjako on selvä:
ehjät Ekolle, romut Riikinnevalle.

Tervetuloa tutustumaan Suomen
siisteimpään kierrätyskeskukseen.
Monipuolisesta toiminnasta saa tie-
toa asiakaspalvelusta puh.5562 180
ja internetistä osoitteessa www.
ekotori.net.

Risto Rönkä

Ekotorille, tuttavallisesti Ekol-
le, tulee jos minkälaista vim-
painta ja värkkiä, joiden käyttö-
tarkoitusta ei aina henkilökun-
takaan tiedä.

Kuvassa on emaloitu koiran
laihdutuskuppi. Vai mikä se
on?

Osallistu kilpailuun
Ekolla tai sähköpostitse
(ekotori@warkop.inet.fi).

Mikä tämä on?
Vastaa kahteen kysymykseen:

1. Mikä esine on ja mihin sitä
käytetään? 2 p

2. Keksi humoristinen uusio-
käyttö perusteluineen. 4p

Anna nimesi ja puhelinnume-
rosi. Voittaja selviää syyskuun
lopussa. Palkintona 20e osto-
kortti Ekolle.

Ari-Center • Varkaus, Forum
• Puh. (017) 552 7652
• Ma-pe 9.00-17.00, la 9.00-13.00

Tule katsomaan aitoa
HDTV -kuvaa (teräväpiirtokuva).
LCD:t ja plasma-tv:t esillä!


