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Biojätteet voi panna
läpinäkyvään muovipussiin
jäte
Toimitus

» Ulkotilojen biokeräyssäiliöissä
ja bioboxeissa voi käyttää biohajoavaa säkkiä sekä läpinäkyvää
muovisäkkiä.
Ekokymppi tiedottaa, että nämä pakkausohjeet koskevat vain
niitä talouksia, joilta jätehuoltoyritys tyhjentää biojäteroskiksen.
Kotikompostiin muovipussi ei
kuulu.
Biojäteastiaan laitetaan niin
sanotut eloperäiset jätteet eli vihannesten ja hedelmien kuoret,
ruoantähteet, kahvinporot ja teepussit, huonekasvit, koirankakat
pusseineen ja kasvien pehmeät
osat. Ennen pihan keräysastiaan
viemistä biojäte on pakattava paperipussiin, biohajoavaan pussiin tai läpinäkyvään muovipussiin. Maatuvan pussin voi itsekin
tehdä tabloid-sanomalehdestä,
ja kannattaa hyödyntää myös
tyhjät jauho- ja sokeripussit. Nestemäiset biojätteet kuten keitot ja

kinkkurasvat voi kerätä kartonkiseen maitopurkkiin ja laittaa siinä biojäteastiaan.
Biojätteeseen eivät kuulu metalli, risut, multa, narut, köydet,
tekstiilit (vaatteet, matot), vaarallinen jäte, kivet, betoni tai
hiekka, riistaeläinten nahat, sorkat, luut tai päät eikä tuhka.
Ekokympin toimialueen kiin-

teistöiltä kerättävä biojäte on kuljetettu vuoden alusta lähtien Oulun biokaasulaitokseen. Laitos
käsittelee puhdistamolietteitä,
elintarviketeollisuuden sivuvirtoja sekä erilliskerättyjä ja pakkauksellisia biojätteitä, joita varten laitoksella on oma esikäsittelylinja.
Laitokselta saatava biokaasu
myydään alueen jätehuoltoyhtiön paikalliseen kaasuverkkoon,
ja hygienisoitu käsittelyjäännös
käytetään maataloudessa lannoitevalmisteena.
Oulun biokaasulaitos avaa
myös oman tankkausaseman tänä vuonna.

Senioribio saavuttanut
suosion kajaanissa
Ol av i HuOtari

Lukijan juttu
» Joka kuukauden ensimmäinen
keskiviikko käy Kajaanin Biorexissä
koko päivän kova kuhina, sillä vuorossa on Senioribio-päivä, jolloin
varttuneemmat elokuvien ystävät
pääsevät tavanomaista lipunhintaa
edullisemmin elokuviin. Kohderyhmä on hyvin valittu, sillä se on Kajaanissa ottanut tarjouksen sankoin
joukoin vastaan ja elokuviin lähdetään myös maaseudulta.
Kajaanin Biorexin päällikkö Aleksi Tikkanen kertoo, että Senioribio
on elokuvapalvelu varttuneemmalle
väelle ja nimenomaan Kajaanin elokuvateatterissa kokeillaan kyseisenä
päivänä kahta aikaa eli puolelta päivin ja kolmelta alkavia elokuvia, jolloin kaikissa kolmessa salissa esitetään ajankohtaisia elokuvia, joista
varttuneempi väki voi valita mieleisensä.
Näytettävät elokuvat julkaistaan
pari viikkoa ennen näytöksiä, joten

Senioribio-näytökset keräävät elokuvateatteriin paljon väkeä.

hyvissä ajoin ennättää tutustua tarjontaan, ja pystyy valitsemaan mieleisensä elokuvan. Kaikkiaan vuoden aikana on 12 Senioribio-päivää.

ympäröivistä maalaiskunnista. Osa
oli eläkeläisiä, osa vielä työelämässä
olevaa varttuneempaa väkeä, joiden
työvuorot sattuivat sopivasti sellaisiksi, että he pääsivät elokuviin.

TammikuuSSa järjestetty tämän

vuoden ensimmäinen Senioribio oli
suosittu: niin puolenpäivän esityksiin kuin iltapäiväänkin kerääntyi
runsaasti väkeä niin Kajaanista kuin

Eija Huotari
Kirjoittaja on työurallaan toiminut
toimittajana ja opettajana. Kirjoittaminen on Huotarin yksi harrastus.

TOYOTA VARAOSAT JA HUOLTO TARJOAA
ALKUPERÄISET LATURIT JA
KÄYNNISTYSMOOTTORIT
EDULLISESTI

3 v. takuu,
täysin
huoltovapaa.
Jopa 30 %
pitempi
käyttöikä.

Tehokkaat Toyota
Optifit -akut

LAATU JA HINTA KOHDALLAAN
BRIDGESTONE NORANZA 001
-NASTARENKAITA

Ekokymppi tiedottaa, että biojätteet voi pakata biohajoavaan
pussiin tai läpinäkyvään muovipussiin.

175/65x14
185/65x14
185/65x15
195/60x15
195/65x15

340,380,370,390,390,-

205/55x16
225/55x16
215/65x16
215/55x17

520,620,550,650,-

Pyörien ohjauskulm
4-pyörämittaus
suuntaus
Tarvittaessa säätö lisätyönä
Toyota Muut
merkit

Alk. 65,-

88,98,Nyt vain

EDULLISIA NASTARENKAITA:
Esim.
155/80x13 250,195/65x15
175/70x13 250,195/60x15
175/65x14 260,205/55x16
185/65x14 280,225/45x17
185/65x15 290,215/55x17

290,290,290,380,380,-

Hinnat sis. 4 kpl töineen ja kierrätysmaksuineen.

PAKETTIAUTOIHIN LAADUKAS BRIDGESTONE NORANZA VAN 001

kajaanin rakennusvalvonta
jatkaa sähköistymistään
Sähköinen
aSiointi

kitetysti kaupungin asiointipalvelusta.

Toimitus

kajaanin kaupungin vanhasta

» Kajaanin kaupungin rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön
vuoden 2019 alusta rakennus-,
toimenpide- ja maisematyölupapäätöksien sähköinen allekirjoitus sekä lupahakemusasiakirjojen sähköinen arkistointi.
Kaupungin mukaan kaikista
hakemuksista jo lähes 90 prosenttia tehdään sähköisesti, ja
kaupunki suosittelee sähköisten
palvelujen käyttöä. Sähköisesti
saapuneet lupahakemukset käsitellään, ja niistä julkaistaan päätökset asiointipalvelussa.
Jatkossa myös lupa-asioita
koskevat liitteet, esimerkiksi rakennuspiirustukset, toimitetaan
yksinomaan asiointipalvelun
kautta ja ne leimataan järjestelmässä. Lupapäätökset sekä leimatut piirustukset löytyvät kes-

rakennuspiirustuksien paperiarkistosta suurin osa on skannattu
sähköiseen arkistoon, ja tiedostot ovat maksua vastaan kuntalaisten saatavilla.
Seuraavaksi Kajaanin kaupunki aikoo perustaa sähköisen
kauppapaikan, jonka verkkokaupasta kuntalaiset voivat lunastaa
rakennuspiirustuksia itsenäisesti.
Sähköinen asiointipalvelu löytyy
Kajaanin kaupungin verkkosivuilta osoitteessa: https://asiointi.
kajaani.fi/epermit
Rakennusvalvonta järjestää infotilaisuuden sähköisestä lupa-asioiden käsittelystä tiistaina 12.2.
klo 13 Kajaanin kaupungintalolla
kokoushuone Brahessa.

195/70x15C
205/75x16C

470,550,-

205/65x16C
215/65x16C

550,590,-

225/65x16C
235/65x16C

590,670,-

NOKIAN TALVIRENKAITA EDULLISESTI VARASTOSTA, KYSY TARJOUS!
TOYOTA - POLTTOAINESUODATTIMET
Toyotan alkuperäinen
polttoaineen suodatin
on laadukas ja sopii
varmasti
Diesel-mallisiin
Toyota-autoihin

KOTIMAISET
SILVER TOP - PUOLI JA
KOKOPEITTEET MEILTÄ!
MOBIL-ÖLJYT PYSYVÄSTI
TARJOUSHINNOIN!

KAJAANI , Kettukalliontie 13, p. 08-617 830

Varaosat KAJAANI
Kemppainen Heikki
Tolonen Esko
Niskanen Harri
Meriläinen Raimo

Lomalla
044 5568 433
044 5568 434
0440 435 249

Huolto KAJAANI
Martikainen Pasi
Korhonen Pekka

Aina edullinen

TOYOTA AKTIIVI
HUOLTO JA KUNNOSTUS

Uusi yli 6-vuotiaille Toyota-autoille
räätälöity merkkihuolto.
Aktiivi Huollon varaat helposti
osoitteessa toyotahuoltovaraus.fi

Calix Slim Line 1400W
29€
-sisätilan lämmitin
Defa/Calix -sisähaaroitussarja 60€

HELLA-, x-VISIONJA CRx-LISÄVALOT
MEILTÄ
Light Bar 12LED 350 mm
KUHMO , Leipurintie 13, p. 08-617 820
044 556 8436
044 556 8437

Varaosat KUHMO
Heikkinen Jarmo
Huotari Hannu
Huotari Ari

044 5568 440
044 5568 442
044 5568 443

PALVELEMME
MA-PE 8-17, LA 10-13
Huolto KUHMO
Haverinen Antti 044 556 8448

www.nopanauto.fi
www.toyota.fi
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