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Kaikki vaihtoautot – www.autosalpa.fi

Skoda Octavia Combi 1.8 
TSI Elegance
vm. -11, aj.41tkm

18 700 €
Peugeot 308 Premium Plus HDi  
110 FAP 5-ov.
vm. -10, aj.96tkm

10 900 €

Palvelemme tänään klo 10–14

rahoitus
vaihtoautoihin

Alikeravantie 26, 04250 Kerava | www.autosalpa.fi
 Automyynti ark. 9–17.30, la 10–14, p. 020 7799 505

Huolto ark. 7.30–17.30, p. 020 7799 510
8,35 snt/puh + 7,02 snt/min (lankap.) / 17,17 snt/min (matkap.)

2,9 %
rahoitus-
tarjous

Avausmaksu 125 €
kulut 9 €/kk

Rahoituslaskelma esim. auton hinta 20.000 €, käsiraha 4.000 €, avausmaksu 
125 €, rahoitus-osuus 16.125 €, käsittelymaksu 9 €/kk, maksuaika 60 kk, 
KSL vuosikorko 4,56 %, kk-erä 298,03 €. Luottohinta yht. 
21.881,75 €. Rahoituksen tarjoaa Pohjola Rahoitus, 
Teollisuuskatu 1b, 00510 Helsinki. Rahoitus 
edellyttää kaskovakuutusta. 

HUOMISEN
SUOMI? 

MAAHANMUUTTO
KURIIN! 

www.hirv isaari.f i
HIRVISAARI EDUSKUNTAAN! 

Nyt ehdolla Uudellamaalla!
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JÄRVENPÄÄN
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mm. Antti Lindtman (klo 11), Heta Ravolainen-
Rinne (klo 13), Jukka Mölsä (klo 10.30), Irma
Pahlman (klo 13)

Uudenmaan
sosialidemokraatit

Taina Joutsen
taina.joutsen@media.fi

KESKI-UUSIMAA  |  Biojätteellä 
on omat sääntönsä kompos-
toitavaan jätteeseen verrattu-
na. Vaikka säännöt ovat olleet 
Kiertokapula Oy:n alueella 
samat jo vuosia ja niitä nou-
datetaan hyvin, kertaus on 
ympäristöinsinööri Tanja Tas-
tulan mukaan välillä tarpeen.

Tuusula, Kerava ja Järven-
pää kuuluvat kaikki biojätteen 
osalta Kiertokapulan aluee-
seen, tyhjensipä biojäteas-
tian kuka tahansa. Vuoden 
2011 alkaen biojäte on viety 
St1:sen bioetanolilaitokselle 
Hämeenlinnaan.

Siellä siitä valmistetaan lii-
kenteen polttoainetta. Jäljelle 
jäävä humusmassa mädäte-
tään ja siitä saadaan lämpöä 
ja sähköä. Loppu biomassa 
käytetään lannoitteeksi.

– Syynä biojätettä koskevil-
le tarkoille ohjeille on siis se, 
että polttoaine pyritään val-
mistamaan mahdollisimman 
taloudellisesti ja järkevästi, 
Tastula sanoo.

Yksi bioetanolilaitoksen lait-
teille suorastaan vahingolli-
nen aine on hänen mukaansa 

hiekoitushiekka, jota tälläkin 
hetkellä kerätään taloyhtiöi-
den pihoilta pois. Myös biojä-
teastiaan joutuneet lasinsirut 
ovat vahingollisia.

– Biojäte on yhtä kuin ruo-
kajäte, se jäte jota syntyy 
keittiössä ruoanvalmistuk-
sen yhteydessä, samoin pi-
laantuneet ruokatarvikkeet. 
Myös kahvinporot suodatin-
papereineen kuuluvat biojä-
teastiaan, samoin teepussit, 
Tastula opastaa.

Pehmopapereita eli vessa-
paperia, talouspaperia, ne-
näliinoja ja vastaavia ei saa 
laittaa biojätteen joukkoon, 
ei myöskään kananmuna-
kennoja.

Kasvit, multa ja puutarhajäte 
eivät nekään sovi biojäteasti-
aan. Jos taloyhtiöllä on oma 
kompostori, kasvijätteen voi 
laittaa sinne. Jos kompostoria 
ei ole, sen voi pistää kuiva- tai 
sekajätteeseen.

Biojätteestä on hyvä valuttaa 
ylimääräinen neste pois ennen 
kuin vie sen biojäteastiaan.

Biojätteen pakkaaminen on 
aiheuttanut välillä ihmetystä 
kotitalouksissa. Pakkausma-
teriaaliksi kelpaavat esimer-
kiksi kaupassa myynnissä 
olevat roskapussit, kaupan 

muovikassit sekä pussit, joi-
hin hedelmät pakataan. Myös 
paperipussit ja sanomaleh-
destä kääräistyt tötteröt ovat 
kelvollisia.

Kummallista onkin, että bio-
hajoavasta muovista tehdyt 
pussit eivät kelpaa tähän tar-
koitukseen. Kaikelle on kui-
tenkin Tanja Tastulan mukaan 
selityksensä.

– Bioetanolilaitoksella jät-
teet ensimmäiseksi murska-
taan. Pakkausmuovi pystytään 

erottamaan muusta massasta 
linkoamalla ja se menee ener-
giahyötykäyttöön. Biohajoa-
va muovi sen sijaan muuttuu 
liisterimäiseksi ja haittaa pro-
sessia, Tastula kertoo.

Hän muistuttaa, että bio-
jätettä ei pidä kipata astiaan 
sellaisenaan vaan aina pa-
kattuna.

– Silloin se ei takerru asti-
an reunoihin ja homma on 
muutenkin hygieenisempää 
ja siistimpää.

Biojäte 
siirtyy 
tankkiin
Miksi hajoavaa muovipussia ei saa laittaa 
biojäteastiaan? Kaikelle on selityksensä.

Oskari Lehto
oskari.lehto@media.fi

TUUSULA  | R-kioskin Suo-
men toimitusjohtaja Johan-
nes Sangnes ja ketjujohtaja 
Teemu Rissanen vierailivat 
perjantaina Tuusulassa Hy-
rylänkadun R-kioskilla. 

Norjalainen Sangnes on 
luotsannut Suomen R-kios-
keja toukokuusta 2012, ja mies 
on ottanut tavakseen vierailla 
kioskeissa ympäri Suomea. 
Kolmessa vuodessa hän laskee 
käyneensä noin 450 paikassa.

– Teen vierailuja, koska mei-
dän organisaatiokaaviossam-
me asiakkaat ovat huipulla ja 
minä olen pohjalla. Haluan 
oppia ja nähdä omin silmin, 
mitkä asiat ovat hyvin ja mis-
sä voisi olla parannettavaa, 
Sangnes hymyilee.

Norjalaisen kelpaa hymyillä, 
sillä R-kioskit eivät ole vaikeis-
ta ajoista huolimatta tehneet 
turskaa – päinvastoin, ketjuko-
neisto on öljytty kuntoon ja R-
kioskien myynti on kasvanut 
alkuvuonna yli viisi prosenttia.

Yrittäjä Pekka Hyryn vetä-
mä Hyrylänkadun R-kioski 

saa Sangnesilta kehuja: ky-
seinen R-kioski on Suomen 
kärkeä lottopelien myynnissä 
ja myös kahvin myyntikäyrät 
ovat sojottaneet vahvasti ylä-
viistoon.

Kahvin ja pikkusyötävän 
myynti onkin korostunees-
ti noussut osaksi R-kioskien 
toimintaa. Kioskien elintar-
vikevalikoimaa on ylipäätään 
lisätty ja myös viihtyisyyteen 
on investoitu.

– R-kioski aloitti toimintansa 
vuonna 1910 sanomalehti- ja 
kirjakauppana, ja sitä teem-
me vieläkin. On tärkeää, että 
printtilehdillä on yhä valtaa, 
Sangnes näkee.

Keski-Uudellamaalla eli 
Tuusulassa, Järvenpäässä ja 
Keravalla on tätä nykyä yh-
teensä yhdeksän R-kioskia, 
kolme kussakin kunnassa.

Kymmenes on tulossa Ke-
ravalle, jonka asemaraken-
nukseen aukeaa toukokuus-
sa kioski.

– Se palvelee ennen kaikkea 
junamatkustajia. Sitä pitää 
sama yrittäjä kuin viereistä 
(Asemanaukion) R-kioskia, 
Teemu Rissanen kertoo.

R-kioskin pomolta kehuja 
lotto- ja kahvimyynnistä

Johtaja Johannes Sangnesin kainaloon pääsivät Hyrylänkadun R-kioskin 
myyjät Saara Malkki (vas.) ja Kaija Haavisto. Oikealla yrittäjä Pekka Hyry.

Anton Soinne

u Järvenpään seurakunnan 
kirpputori avasi ovensa uu-
distuneena tiistaina 24. maa-
liskuuta.

Kirpputori oli suljettuna 
viikon päivät ja sinä aikana 
vapaaehtoiset työntekijät 

suunnittelivat, raivasivat ja 
järjestivät kaiken uudelleen.

Kirpputori sijaitsee Jär-
venpään kirkon alakerrassa. 
Kirpputorin tiloihin on si-
säänkäynti Kansakoulunka-
dun puolelta. 

Kirpputori on avoinna tiis-
taista lauantaihin kello 10–14 
ja torstaisin kello 10–18. 

Torstaisin kirpputorilla on 
käytössä myös kotiinkuljetus- 
ja noutopalvelu.

Seurakunnan 
kirpputori avasi 
uudistuneena

u Vanhankyläniemen karta-
non yrittäjäksi haki 14 henki-
löä määräaikaan mennessä. 
Hakemukset käsitellään tek-
nisessä palvelukeskuksessa 
tällä viikolla.

Hakijoista haastatellaan 

muutamia potentiaalisia toi-
mijoita, ja vasta sen jälkeen 
valmistellaan valintaehdotus. 

Vielä ei ole tiedossa menee-
kö lopullinen valinta kaupun-
ginhallituksen päätettäväksi 
vai tehdäänkö siitä virkamies-
päätös. Yrittäjän toimintaan 
kuuluu ympärivuotisen kah-
vila- ja ravintolatoiminnan 
pitäminen sekä leirintäalu-
eesta huolehtiminen. 

Vuokramökkejä on 20.

Vanhiksen 
yrittäjäksi 14 
hakemusta

- päivittäin uusia uutisia.


