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Ensi viikolla Ekokymppi avaa 
Puolangalla uuden lajittelua-
seman. Lajitteluasema on 
vielä ensi viikon maanantai-
na auki vanhalla paikalla, ja 
muutto tapahtuu viikon alku-
puolella. Torstaina asiakkaat 
pääsevät tutustumaan Läm-
pötielle rakennettuun lajit-
teluasemaan. Kuitenkin on 
hyvä muistaa, että viimeistel-
ty lopputulos on valmis vas-
ta keväällä. 

Ekokympiltä rakennuspääl-
likkö Esa Kumpulainen ker-
toi, että tavoite oli saada ase-
ma toimintakuntoon asiak-
kaille täksi talveksi. Raken-
nusprojekti viivästyi parista 
syystä ja nyt on myös haas-
teellinen aika rakentaa nou-
sevien kustannusten vuoksi.  

- Hyvää kannattaa odottaa. 

Kuntalaiset pääsevät 
käyttämään uutta lajitteluasemaa

Tämä on kyllä moderni koko-
naisuus. Meillä on yksinker-
taisesti ollut niin kiirettä, että 
ei ehditty aikaisemmin aloit-
taa rakentamista. Siihen lisäk-
si jätelain muutokset, niin on 
pistänyt meille vipinää. Li-
säksi ei ole ihan budjetissa 
pysytty ja ensi vuodelle on-
kin lisäeuroja varattu, Kum-
pulainen kertoi. 

Perustoiminnot ovat siis jo 
käytössä, mutta muutamat li-
säosat jäävät keväälle.

- Aitaa meillä ei ole, kun 
nyt alkaa olla jo huono aika 
sitä rakentaa. Tarkoitus oli 
myös, että portin ulkopuolel-
la olisi jätehuone, jonne voi-
si tuoda jätteitä, joita ei tällä 
hetkellä pysty ympäri vuoro-
kauden tuomaan. Tämä tuli 
siitä kun haluttiin, että muo-
vi olisi palautettavissa ympä-
ri vuorokauden. 

Kumpulainen kertoi, että 
alueelle olisi tulossa kierrä-
tyshuone, jonne voi jättää au-
kioloaikana hyväkuntoista ta-
varaa, jota ei itse tarvitse ja 
sitä tarvitseva taas voi ottaa 
sen. Ajatuksena on euroton 
kirpputori.

Kuntalaiset toivoivat uu-
delle lajitteluasemalle selkei-
tä opasteita ja myös jotain sil-
mäniloa kuten taidetta kont-
teihin. Kumpulainen kertoi, 
että nämäkin jäävät kevääl-
le. Niiden valmistuttua vie-
tetään avajaisia kahvittelun 
merkeissä todennäköisesti ke-
sän puolella.  

- Kyltteihin tullaan kiinnit-
tämään enemmän huomio-
ta. Nyt viedään entiset kyl-
tit ja opasteet. Taiteilijat ovat 
jo luonnoksia tehneet, mut-
ta pensseli on kuurassa tällä 
hetkellä, eli nekin jää odotta-

maan tällä hetkellä kevättä.
Kumpulainen näkee, että 

uusi kokonaisuus on hyvä 
erityisesti asiakkaan asioin-
nin kannalta. Kontteihin ta-
varat päästään pudottamaan 
ylhäältä, joten konteille ei 
tarvitse enää kiipeillä ja ras-
kaampien asioiden nostami-
nen on helpompaa. 

Ratkaisulla on myös haettu 
ilmastoystävällisyyttä. 

- Pakkausjätteet, esimer-
kiksi kartonki, muovi ja pus-
siroskat, otetaan vastaan pu-
ristinkonteilla, mikä vähentää 
konttien tyhjennysajoja. Sa-
notaanko, että entiseen ver-
rattuna jopa vain neljäs kerta 
tarvitsee tyhjentää. Kyllähän 
tämmöisiin ympäristöasioi-
hin täytyy tänä päivänä kiin-
nittää huomiota ja se näkyy 
suoraan kustannuksiin, Esa 
Kumpulainen tiivisti.

Tämän viikon alussa uudella lajitteluisemmalla oltiin vielä rakennuspuuhissa. Muutto uudelle lajitteluasemalle tapahtuu 
ensi viikon alussa.
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