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Uusi vaakajärjestelmä ensiaskel itsepalveluasioinnille

Mustankorkean jätekeskuksella valmistellaan uuden vaakajärjestelmän käyttöönottoa.

Tänä vuonna muutos tulee näkymään asiakkaille entistä sujuvampana asiointina, jossa

esimerkiksi asiakkaan rekisterikilven tunnistus tapahtuu automaattisesti. Uusi

vaakajärjestelmä luo valmiuksia tulevaisuuden itsepalveluasioinnille, joka alustavien

suunnitelmien mukaan otetaan käyttöön vuonna 2024. Tällöin lajittelupihan

kuormamaksu voitaisiin maksaa etukäteen netissä tai mobiilisti.

Lue lisää

Jyvässeudun jätemaksut

Suomen keskitasoa

Vaikka jätemaksut nousivat tänä vuonna

Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja

Toivakassa, ovat ne koko Suomen

mittakaavassa yhä maan keskitasoa tai sitä

edullisempia. Tänä vuonna

omakotitaloasuja maksaa kuukaudessa reilun

euron enemmän ja kerrostaloasuja 30

senttiä enemmän kuin viime vuonna.

Lue lisää

Mikä ******** perusmaksu?

Vuoden ensimmäisissä jätelaskuissa

veloitetaan jälleen jätehuollon

perusmaksu. Perusmaksu laskutetaan

omakotitaloissa, kesämökeissä ja pienissä

taloyhtiöissä kerran vuodessa, isommissa

kerrostaloissa lasku jaetaan jokaiselle

kuukaudelle. Jätehuollon perusmaksu on

huoneistokohtainen vuosimaksu, joka

osoitetaan sille henkilölle, joka on

kiinteistön omistaja/haltija

kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä.

Lue lisää
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REKRY: etsimme sähkö- ja automaatioasentajaa sekä

kesätyöntekijöitä

Meillä Mustankorkealla työskentelee lähes 50 eri alan osaajaa. Tällä hetkellä

rekrytoimme sähkö- ja automaatioasentajaa sekä kesätyöntekijöitä: asiakaspalvelijaa

lajittelupihalle, operaattoria biokaasulaitokselle, kausityöntekijää Laukaan

pienjäteasemalle, koneenkuljettajaa jätekeskukselle sekä taloushallinnon osaajaa

kesätöihin.

Lue lisää

Suurten jätteiden

noutopalvelun hinnoittelu

muuttui

Suurten jätteiden noutopalvelun

hinnoittelusta poistuivat vyöhykkeet ja

nykyisin palvelun hinta on sama kaikille

asuinpaikasta riippumatta. Palvelun hinta

koostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta.

Lue lisää

Onko lumitöitä riittänyt?

Muistathan huolehtia pihasi lumitöistä ja

hiekoituksesta? Jätteenkuljettajan tulisi

päästä jäteastialle sujuvasti, jotta se

saadaan tyhjennettyä. Hiekoitus taas

parantaa meidän kaikkien turvallisuutta

ulkona. Äkkiä se talvi menee, jaksetaan

vielä hetki lumitöitä.

Lue lisää

Oletko jo kuullut näistä?

» Oletko jo löytänyt Laukaan pienjäteaseman ajoreitin?

» 87 % suomalaisista on tyytyväisiä arkeensa ja 79 % kierrättää (arkibarometri)

» Kartonki voi kiertää jopa 25 kertaa

» Asiakaspalaute auttaa meitä kehittymään - anna siis meille palautetta!

Seuraa meitä
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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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