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Jätteiden kuljetus- ja käsittelyhinnat nousivat

Jäteastioiden tyhjennyshinnat nousivat tänä vuonna keskimäärin 6-7 prosenttia

astiatyypistä riippuen. Korotukset johtuivat seka- ja biojätteen käsittelyhintojen sekä

jätekuljetushintojen kallistumisesta. Vaikka korotukset kuulostavat prosenteissa melko

suurilta, ovat vaikutukset euroissa maltillisia. Esimerkiksi omakotitaloissa

kuukausimenot kasvavat 1,10-1,50 euroa ja kerrostaloissa noin 0,01-0,20 euroa.

Mustankorkean jätekeskuksella ja Laukaan pienjäteasemalla pienkuormamaksut pysyvät

ennallaan. Jätettä voi tuoda jatkossakin tutulla 25 euron henkilöauto+peräkärry -

hinnalla, minkä lisäksi osa jätteistä vastaanotetaan maksutta.

Lue lisää

Paperilaskuihin tulee laskutuslisä

Vuoden alussa otimme käyttöömme myös 2 euron laskutuslisän koskien paperilaskuja.

Voit kuitenkin välttää laskutuslisän ottamalla käyttöösi ympäristöystävällisen ja

turvallisen e-laskun tai sähköpostilaskun. Kiitos, kun säästät ympäristöä kanssamme.

Näin tilaat e-laskun
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Muovipakkauksia kerätään

jätekeskuksella ja

pienjäteasemalla

Mustankorkean jätekeskukselle ja Laukaan

pienjäteasemalle ovat tulleet keltaiset

muoviastiat, joihin asukas voi tuoda

muovipakkauksia. Hyvänä muistisääntönä

toimii edelleen "jos se on pakkaus, sinne

vaan". 

Lue lisää

 

Poistotekstiilin keräys alkoi

tammikuussa

Poistotekstiilin keräys alkoi tammikuussa

Mustankorkean jätekeskuksella ja Laukaan

pienjäteasemalla. Poistotekstiileihin

lajitellaan rikkinäiset, mutta puhtaat

vaatteet, joita ei voi myydä tai lahjoittaa

kuntonsa vuoksi eteenpäin. Likaisia

vaatteita keräykseen ei saa tuoda.

Muistathan myös, että vaatteita

vastaanotetaan vain aukioloaikojemme

puitteissa.

Lue lisää

Kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa

Oletko bongannut valtakunnan uutisista kiireen tehdä kompostointi-ilmoitus? Jos asut

Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa tai Toivakassa, sinun ei tarvitse tehdä uutta

kompostointi-ilmoitusta. Meidän alueellamme kompostointirekisteriä on pidetty jo

pitkään - se ei ole alueellamme uusi asia.

Lue lisää

 

Etsimme malleja ja

kuvauspaikkoja

Haluaisitko tulla meille malliksi

kierrätyskuviin kotonasi? Etsimme

malleiksi valokuvauksiin asukkaita

Jyväskylästä, Laukaasta, Muuramesta tai

Toivakasta eri asuntotyypeistä ja

asukkaista.

Haussa kuvauksiin:

♻ Kerrostaloasukas, perhe tai vaikka

opiskelija

♻ Omakotitalo ihanalla puutarhalla

asukkaineen

♻ Kesämökki toimialueeltamme

Katso hakuilmoitukset

 

Etsitkö kesätöitä? Hae

meille 15.2. mennessä!

Etsimme yhteensä kuutta kesätyöntekijää.

Mikä näistä olisi sinun paikkasi?

♻ Biokaasulaitoksen operaattori (1 hlö)

♻ Pyöräkoneen kuljettaja (1 hlö)

♻ Asiakaspalvelija jätekeskukselle (2 hlö)

♻ Palveluneuvoja (2 hlö)

Hae 15.2. mennessä! Meillä sujahdat

osaksi monipuolista ja kivaa työporukkaa

kiertotalouden ytimessä.

Katso työpaikat
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Puuttuuko biojäteastiastasi iso biosäkki?

Tämän vuoden alussa lopetettiin ulkona biojäteastioissa suurten biosäkkien käyttö. Jos

biojäteastiaasi ei siis ole laitettu tyhjennyksen yhteydessä uutta säkkiä, niin asia on

kunnossa. Säkityspalvelu on loppunut automaattisesti vuoden vaihteessa.

Sisällä keittiössä voit edelleen käyttää:

✅ pieniä biohajoavia pusseja

✅ paperisia biopusseja

✅ vanhoja jauhopusseja

✅ sanomalehdestä tehtyjä pusseja

Lue lisää

 

Miten olemme onnistuneet?

Asiakaspalaute on meille tärkeää, jotta tiedämme miten kehittää toimintaamme.

Olisimme kiitollisia, jos käyttäisit hetken aikaasi ja antaisit meille palautetta. Kiitos!

Anna palautetta

 

Tiesitkö jo näistä?

» Mustankorkea vastaanottaa paristoja.

» Tietosuojapaperin vastaanotto loppui jätekeskuksella.

» Mitä tehdä, jos biojäte jäätyy jäteastian pohjaan?

» Entäs se hiekoitus? Paranna omaa ja jäteauton kuljettajan turvallisuutta pienellä arjen

teolla.

KERRO MEILLE MIELIPITEESI

Joko muovipakkausten lajittelu on hallussa?

 

   
Jep, helppoa

on!
 

 

 

   

Ei ihan vielä,

mutta

pikkuhiljaa!
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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

kesällä (touko-elo)

arkisin ma-pe 14-19

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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