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Biojäteastioiden isot säkit kielletään 2023

Ulkona biojäteastioissa olevien isojen biojätesäkkien käyttö kielletään ensi vuoden

alusta alkaen. Kyseessä on vuoden kokeilu, jonka jatkosta päätetään myöhemmin. Isot

biosäkit aiheuttavat ongelmia ja kustannuksia Mustankorkean biokaasulaitoksessa, jonne

kotitalouksien biojäte tuodaan jatkokäsittelyyn. Keittiössä käytettäviä pieniä

biohajoavia pusseja saa edelleen käyttää.

Lue lisää

Toimistomme avautuu

Kivääritehtaan toimistomme palvelee

asiakkaita paikan päällä jatkossa arkisin

maanantaisin ja torstaisin klo 9-15.

Tervetuloa asioimaan! Sähköisillä

kanavilla, chat-asiakaspalvelulla ja

puhelimella palvelemme monipuolisesti ja

joustavilla aukioloajoilla.

Lue lisää

Vastaanotamme paristoja

Mustankorkean jätekeskuksella ja Laukaan

pienjäteasemalla alkaa paristojen ja

pienakkujen keräys. Jatkossakin paristoja

saa palauttaa myös kauppojen

keräyslaatikoihin. Muistatko paristojen

kierrätysohjeet?

Lue lisää
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REKRY: Etsimme asiakaspalvelijaa jätekeskukselle

Saatko virtaa asiakaspalvelutyöstä? Teetkö mielelläsi töitä tiimissä? Tule meille

asiakaspalvelijaksi jätekeskukselle. Meillä teet töitä kiertotalouden parissa

monipuolisella työnkuvalla. Työpaikka on määräaikainen ja kestää syyskuun 2023

puoliväliin saakka.

Lue lisää

Käteinen poistuu käytöstä

Kuittaa kortilla - emme enää kierrätä

käteistä! Mustankorkealla kierrätetään

lähes kaikki, mutta jatkossa emme enää

vastaanota käteistä. Jo yli 90 %

asiakkaistamme käyttää helppoa ja

turvallista korttimaksua. Tiedotamme

asiasta myöhemmin lisää

nettisivuillamme.

Biojätteellä alkaa talviaika

Biojäteastian tyhjennykset harvenevat

omakotitaloissa ja pienissä taloyhtiöissä,

mikäli asiakas on tilannut vuodenajan

mukaan muuttuvan tyhjennysvälin. Muista

laittaa biojäte astiaan mahdollisimman

kuivana, jotta se ei jäädy, kun ulkona

alkaa kohta pakastaa.

Lue lisää

KERRO MEILLE MIELIPITEESI

Joko kortti- ja lähimaksut ovat sinulle arkipäivää?

 

    Ehdottomasti!  

 

 

   
Ei, mutta

yritän opetella.
 

 

Uutisia meiltä ja muualta

» Tekstiilijätteen keräys tulee myös Keski-Suomeen (Yle)

» "Älä vedä vessaa sähkökatkon aikana." (IS)

» Pieni osa yrityksistä valmiita siirtymään kestävään liiketoimintaan. (Talouselämä)

» Onko kylmälaite kotisi energiasyöppö? (TM)

https://mustankorkea.teamtailor.com/jobs/2187049-asiakaspalvelija-jatekeskukselle
https://mustankorkea.fi/2022/10/biojatteen-tyhjennysvaleissa-alkaa-talviaika-2022/
https://polls.lianamailer.com/#yes
https://polls.lianamailer.com/#yes
https://polls.lianamailer.com/#no
https://polls.lianamailer.com/#no
https://yle.fi/uutiset/74-20002769
https://www.is.fi/asuminen/art-2000009174731.html
https://www.talouselama.fi/uutiset/tebatti-vain-pieni-osa-yrityksista-on-valmiita-siirtymaan-kestavaan-liiketoimintaan-kysely-paljastaa-huolestuttavaa-tietoa/e0c18a13-f77b-4ce9-bdef-5e907342ccee
https://rakennusmaailma.fi/onko-kylmalaite-kotisi-energiasyoppo-siihen-on-yksinkertainen-syy/


» S-ryhmä vähentää muovia pakkausuudistuksilla (Print&media)

» Kännykkä jää usein kierrättämättä (KMV-lehti)

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

Asiakaspalvelu

asiakaspalvelu@mustankorkea.fi

p. 010 325 3900

arkisin ma-pe 9-15

Toimisto

Kivääritehtaankatu 6C

40100 Jyväskylä

arkisin ma ja to 9-15

Uutiskirje jaetaan jätehuollon asiakkaille ja sidosryhmille.
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