Ekokylä-hankkeen ensimmäiset tutustumiskäynnit pidettiin
ke 19.4
Ekokylä-hankkeen yhtenä tavoitteena on järjestää Lantulan seudun kaikille
asukkaille avoimia tutustumiskäyntejä sekä asiantuntijaluentoja ympäristö-,
jäte- ja energia-asioissa. Keskiviikkona 19.4 toteutettiin hankkeen ensimmäiset
tutustumiskäynnit, joiden kohteena olivat Vammalan Hyötykeräys Oy, Asuntoosakeyhtiö Koskentorin jätteidenlajittelupiste, Jukka Harjulan Biojussi sekä
Sastamalan jäteasema.
Päivä alkoi kahvituksella Lantula-talolla klo 12.30 ja päättyi noin klo 16
jäteaseman
tutustumiskäynnin
jälkeen.
Tutustumiskäynneille
osallistui
yhteensä yhdeksän jäteasioista kiinnostunutta osallistujaa, jotka kyselivät
aktiivisesti asiantuntijoilta erilaisia kysymyksiä. Mukana oli muun muassa
Lantulan seudun kyläyhdistyksen johtokunnan jäseniä, Ekokylä-hankkeen
vetäjä, opiskelijoita sekä alueen asukkaita.
Hyötykeräyksen Lauri Jokisen kanssa sovittiin, että Hyötykeräys Oy antaa neljä
600 litran jätesäiliötä Lantula-talon käyttöön lähiaikoina käynnistyvää
jätteidenlajittelukokeilua varten. Kokeilun aikana kaikki kokeiluun osallistuvat
Lantulan seudun asukkaat voivat tuoda omat metalli-, paperi-, kartonki-, lasi- ja
muovijätteensä Lantula-talolle, josta Hyötykeräys Oy käy hakemassa ne kerran
kuukaudessa. Mikäli jätteidenlajittelu toimii, Lantula-talolle voidaan perustaa
myöhemmin pysyvä jätteidenlajittelupiste.
Lantula-talon pihaan on myös suunniteltu hankittavan 1200 litran Biojussi
vanhan 600 litran kompostorin tilalle, jotta seudun asukkaat voisivat tuoda
Lantula-talolle myös biojätteensä. Jukka Harjula kertoi tutustumiskäynnillä
Biojussista ja sen ominaisuuksista ja antoi vinkkejä sen käyttöön. Mikäli
Biojussin hinnasta päästään sopuun, niin sellainen voidaan saada Lantulatalolle mahdollisesti jo tulevan kesän aikana. Biojussin käytön tekee erityisen
käteväksi se, että sen tyhjennysväli on useita kuukausia, jopa kokonaisen
vuoden. Kun Biojussin sisällä oleva suursäkki on täynnä, se nostetaan
kuljetettavaksi loppukäyttäjälle tai omaan käyttöön.
Asunto-osakeyhtiö Koskentorin pihaan asennettiin vuoden 2016 lokamarraskuussa ensimmäisenä sastamalalaisena taloyhtiönä jätesäiliö, jossa on
jakeensa myös muovijätteelle. Muovijätteen lisäksi säiliössä on omat jakeensa
lasille, paperille, metallille, kartongille sekä bio- ja sekajätteelle. Osallistujat
ihailivat Koskentorin jätesäiliötä, ja totesivat sen erittäin siistiksi ja

ympäristöönsä hyvin sopivaksi. Monet olivat sitä mieltä, että tämänkaltainen
säiliöratkaisu voisi sopia hyvin myös Lantula-talolle.
Jäteasemalla ryhmä kiersi kaikki lajittelupisteet läpi ja kyseli samalla
jäteasemalle tuotavien jätteiden hinnoittelusta. Sastamalan jäteasemalle voi
tuoda
muun
muassa
energiajätettä,
haravointijätettä,
sähköja
elektroniikkalaitteita sekä vaarallisia jätteitä. Kaikki oppivat tutustumiskäyntien
avulla jotain uutta, ja päivä oli kaikin puolin todella onnistunut.

