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Joulukuusien maksuton keräys alkaa 9.1.2023

Joko joulukuusi on saanut häädön kotoa? Jos haluat tuoda joulukuusesi maksuttomaan

keräykseen, kannattaa se tuoda sunnuntaihin 8.1. mennessä.

🌲 Rivi- ja kerrostalot: Yli viiden asunnon taloyhtiöissä joulukuusen voi viedä taloyhtiön

jätekatoksen luokse.

🌲 Omakoti- ja paritalot sekä pienet taloyhtiöt: Alle viiden asunnon taloyhtiöissä,

omakotitaloissa ja paritaloissa kuuset täytyy viedä lähimmälle Mustankorkean

hyötykeräyspisteelle. Löydät hyötykeräyspisteet osoitteesta kierratys.info. Kirjoita

osoitekenttään osoitteesi ja kotipaikkakuntasi, niin löydät lähimmät pisteet.

Joulukuusen voi jättää esimerkiksi jätekatosta vasten pystyyn nojaamaan. Tammikuun

alussa kerätyt kuuset haketetaan ja käytetään kompostin tukiaineena.

Lue lisää

https://login.postiviidakko.fi/files/download/$archive$
http://www.mustankorkea.fi/
https://www.kierratys.info/
https://mustankorkea.fi/2022/12/joulukuusien-kerays-aloitetaan-2/


Biojätteen ulkosäkkien käyttö loppui 1.1.2023

Kielto koskee ulkona olevia isoja biosäkkejä. Keittiön biojäteastiassa voi edelleenkin

käyttää pieniä, ns. tavallisia biohajoavia pusseja. Jos olet ostanut säkityspalvelun

Mustankorkealta, loppui se vuodenvaihteessa automaattisesti.

Voit siis edelleen käyttää sisällä keittiössä:

✅ pieniä biohajoavia pusseja

✅ paperisia biopusseja

✅ vanhoja jauhopusseja

✅ sanomalehdestä tehtyjä pusseja

Lue lisää

Kulku-lehti jaossa

tammikuun loppuun

Vielä ehdit hakea uuden Kulku-lehtemme

noutopisteistä. Se on jaossa tammikuun

loppuun saakka lähes 30

jakopisteellämme. Lehdessä mm.

herkullisia reseptejä, joissa

hyödynnetään hävikkiruokaa.

Kiitos myös lukuisista palautteistanne. On

ollut ihanaa kuulla, että lehteämme

luetaan.

Lue lisää

Tietosuojapaperin

vastaanotto loppui

Tietosuojapaperin eli tuhottavan paperin

vastaanotto- ja käsittelypalvelut loppuivat

Mustankorkealla 31.12.2022. Syynä on

vähäinen palvelun käyttö. Vapautuvia

tiloja ja aikaresurssia voidaan käyttää

jatkossa lajittelupihan kehittämiseen.

Lue lisää

https://mustankorkea.fi/2022/10/biojateastioiden-isojen-sakkien-kaytto-lopetetaan-ensi-vuonna/
https://mustankorkea.fi/2022/12/kulku-lehti-jaossa-kirjastoilla/
https://mustankorkea.fi/2022/12/tietosuojapaperin-vastaanotto-loppuu/


KERRO MEILLE MIELIPITEESI

Kumpi kolahtaa: aito kuusi vai muovikuusi?

 

   
Aito kuusi olla

pitää!
 

 

 

   
Muovikuusella

mennään!
 

 

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

arkisin ma ja to 9-15

Uutiskirje jaetaan jätehuollon asiakkaille ja sidosryhmille.
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