
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

$timestamp-j.n.Y$

Joulukuusien maksuton keräys alkaa 10.1.

Joko neulaset varisevat? Joulukuusien maksuton keräys aloitetaan ensi viikon

maanantaina 10.1. Muista siis tuoda kuusesi keräykseen tämän viikon sunnuntaihin 9.1.

mennessä. Kuusen voit tuoda taloyhtiösi jätekatokseen (yli 5 huoneiston taloyhtiöt) tai

lähimmälle Mustankorkean hyötykeräyspisteelle (omakotitalot ja alle 5 huoneiston

taloyhtiöt).

Lue lisää

Suurten jätteiden

noutopalvelun hinnoittelu

muuttuu

Suurten jätteiden noutopalvelu kotoa

muuttuu hieman. Jatkossa noutopalvelun

hinta koostuu kuljetus- ja

käsittelymaksusta. Muutos selkeyttää

palvelua ja yhtenäistää hintaa

asuinpaikasta riippumatta.

Lue lisää

Talvi jäädyttää astioita -

etenkin biojätteen osalta

Talvipakkaset ovat jokavuotinen haaste

jätehuollolle. Lumi ja tuiske jäädyttävät

etenkin biojäteastioita, mutta myös

syväkeräysastioita, kuten paperia. Tämän

vuoksi jäteastia voi tyhjentyä vain

osittain. Lue, mitä asialle on tehtävissä.

Lue lisää
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Loppiainen vaikuttaa

jäteastioiden tyhjennyksiin

Loppiaisviikon alkupuolella jäteastiat

tyhjennetään tuttuina päivinä, mutta

loppuviikolla tyhjennykset ovat päivän

tavanomaista myöhemmin. Käytännössä

siis perjantaina ajetaan torstain jätereitit

ja lauantaina 8.1. perjantain reitit.

Lue lisää

Jätemaksut nousevat

maltilla vuonna 2022

Jätemaksut nousevat tänä vuonna

Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja

Toivakassa, mutta onneksi vain vähän.

Jatkossa omakotitalot maksavat reilun

euron enemmän kuukaudessa ja

kerrostaloasunnot reilu 30 senttiä

enemmän kuin vuonna 2021.

Lue lisää

Laukaan pienjäteaseman

uusi ajoreitti

Oletko huomannut Laukaan

pienjäteaseman uuden ajoreitin? Löydät

pienjäteasemalle, kun käännyt

Kataanmäelle 80 km/h -nopeusalueelta.

Tien varrella on myös opasteet Laukaan

pienjäteasemalle, joka palvelee asukkaita

ti ja to klo 14-19.

Lue lisää

Paistatko vielä kinkkua?

Muista antaa törpötyslupaus!

Jos olet vielä aikeissa paistaa kinkkua,

muista antaa Mustankorkean Facebookissa

tai Instagramissa törpötyslupaus!

Lahjoitamme jokaisesta

törpötyslupauksesta euron Kriisikeskus

Mobilen hyväksi. Kampanja on voimassa

10.1.2022 saakka.

Lue lisää

Oletko jo kuullut näistä?

» Onko lumityöt tehty ja piha hiekoitettu? Tsekkaa talven muistilista.

» Joko löysit uudet jäteoppaamme omakotitaloille ja taloyhtiöasukkaille?

» Asiakaspalaute auttaa meitä kehittymään - anna siis meille palautetta!

Seuraa meitä

Neuvonta ja

sähköinen asiointi

www.mustankorkea.fi

live chat-asiakaspalvelu

arkisin ma-pe 8-22

la-su 10-18

www.mustankorkea.fi

Mustankorkean

jätekeskus

arkisin ma-pe 7-19

la 9-14 (touko-elo)

kts. poikkeavat aukioloajat

www.mustankorkea.fi

Ronsuntaipaleentie 204

40500 Jyväskylä

Laukaan

pienjäteasema

arkisin ti ja to 14-19

la 10-14 (touko-elo)

Katajamäentie 6

41340 Laukaa

Toimisto

asiakaspalvelu@mustankorkea.fi

p. 010 325 3900

arkisin ma-pe 9-15

Kivääritehtaankatu 6C

40100 Jyväskylä

Uutiskirje jaetaan jätehuollon asiakkaille ja sidosryhmille.
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